
1 

 

Islams grundlæggende  

lære  
 
 
 

af 
 
 

Hazrat Mirza Tahir Ahmad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Islam International Publications Ltd. 

 



2 

Islams grundlæggende lære 
 
af Hazrat Mirza Tahir Ahmad 
Originaltitel: An Elementary Study of Islam 
Udgivet på engelsk i 1996 
©Islam International Publications Ltd. 
Dansk udgave © 2004 Islam International Publications Ltd. 
1. udgave, 2. oplag 500 
 
Udgiver: 
Islam International Publications Ltd. 
Islamabad, Sheephatch Lane 
Tilford, Surrey GU10 2QA 
England 
 
Kontakt:     Nusrat Djahan Moske 
  Eriksminde Ale 2 
  2650 Hvidovre 
  Tlf: 36 75 35 02 
 
Oversat af : Munawwarah Sayyedah Ahmad 
 
Kopiering fra denne bog eller dele deraf samt enhver anden ud-
nyttelse er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse fra ud-
giveren. 
 
ISBN 87-88194-36-1 

 

 

 

 



3 

Om forfatteren 
Hazrat Mirza Tahir Ahmad er den åndelige leder af Islams Ah-
madiyya bevægelse. Han er den fjerde efterfølger af Hazrat Mirza 
Ghulam Ahmadas, som proklamerede, at han var den messias og 
reformator, som er lovet i alle de store verdensreligioner til den 
sidste tids folk. Hans bevægelse er en dynamisk verdensomspænd-
ende missionerende retning i islam. 

Hazrat Mirza Tahir Ahmad blev født i Qadian i Indien den 18. 
december 1928. Han blev uddannet i Indien, Pakistan og England 
på The London School of Oriental and African Studies. I 1982 blev 
han valgt som leder af den verdensomspændende Ahmadiyya-
bevægelse, da den tredie khalifa (efterfølger) afgik ved døden. 
Anti-Ahmadiyya forordningen, som trådte i kraft den 26. april 
1984 udstedt af Pakistans daværende præsident og diktator general 
Zia ul Haq gjorde det umuligt for ham at fungere som leder af 
bevægelsen, hvis han skulle forblive i landet. Efter passende 
rådgivning besluttede han sig straks til at forlade Pakistan. Tre 
dage efter offentliggørelsen tog han et fly fra Karachi og ankom til 
London, hvor han vil forblive, indtil situationen i Pakistan 
forandrer sig til det bedre. Hazrat Mirza Tahir Ahmad er vidt 
berejst og giver ofte foredrag til publikum på tværs af alle sam-
fundslag og kulturforskelle. Hans foredrag og andre møder efter-
følges ofte af sessioner med spørgsmål fra tilhørerne. Han er altid 
parat til at besvare de spørgsmål, som optager hans tilhørere ved-
rørende ethvert emne, religiøst eller verdsligt, dog kan det ikke 
undgås, at hans svar bærer præg af den dybe forståelse af religion, 
som gennemstrømmer hans tænkning. Han har skrevet mange 
bøger på urdu såvel som på engelsk. ’Murder in the Name of 
Allah’ og ’Islam’s Response to Contemporary Issues’ er to af hans 
seneste engelske udgivelser, som læseren måske finder interes-
sante. Han udtrykker sig lejlighedsvis i digte på urdu. 
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Forord 

På invitation fra departementet for islamiske studier på uni-
versitetet i Sevilla, Spanien den 12. marts 1990 forelæste Hazrat 
Mirza Tahir Ahmad over emnet ’Islam - Et foredrag om re-
ligionens grundlæggende læresætninger’. Han fik det råd af led-
eren af instituttet, at han skulle introducere på et elementært 
niveau med det for øje, at flertallet af tilhørerne, som var 
strømmet til fra andre afdelinger og det almindelige publikum, 
har meget lidt viden om islam. Der blev afsat en time til forlæs-
ningen. 

Denne bog er opstået på baggrund af denne forelæsning. Forfat-
teren har udvidet den med forskellige emner, som tiden ikke 
tillod at inddrage i den oprindelige forelæsning. Desuden blev 
der ved omformingen af det talte ord til skriftsprog ændret en 
del, og visse tilføjelser foretaget af taleren selv. 

Navnet Muhammad, islams hellige Profet efterfølges af sym-
bolet sa som er en forkortelse for hilsenen ’må Allahs fred og 
velsignelser være over ham’. Navnene på andre profeter er 
efterfulgt af symbolet as en forkortelse for ’fred være med ham’. 
De pågældende hilsener er almindeligvis ikke fremsat fuldt ud, 
men bør ikke desto mindre forstås som gentaget fuldt ud i hvert 
tilfælde. 
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Islams grundlæggende lære 
Jeg betragter det som en enestående ære, at departementet for 
islamiske studier her på universitetet i Sevilla har anset det for 
passende at invitere mig her i aften for at forlæse over emnet 
Islams grundlæggende lære. Før jeg kom, fik jeg det råd, at jeg 
skulle tale om islam på et elementært niveau, så de studerende, 
der kun har en overfladisk viden om islam, også kan følge 
forelæsningen. Dette overraskede mig i allerhøjeste grad. For 
det første fordi jeg troede, at universitetsstuderende havde en 
større viden, og for det andet fordi Spanien har haft en lang 
historisk kontakt med islam. Derfor er det virkelig over-
raskende, at på trods af denne kontakt er ethvert indtryk af 
islam slettet. Her er jeg i dag for at introducere islams grund-
læggende lære. 

I 1982 besøgte jeg Spanien for at indvie en moske, der blev 
bygget af Islams Ahmadiyya-bevægelse. Da denne moske til-
fældigvis var den første her efter en periode på femhundrede år, 
blev der i den anledning hævet mange øjenbryn. Under min 
pressekonference blev jeg konstant konfronteret med spørgsmål 
som: Hvad vi ville i Spanien? Hvad var formålet? Lå der et 
skummelt motiv bag? Har vi ikke haft nok med islam at gøre? 
Skal vi opfatte det som en ny form for invasion af Spanien? Mit 
svar på alle disse spørgsmål var: Ja! Jeg er kommet for at in-
vadere Spanien, men ikke med det formål at erobre territorier 
ved hjælp af sværdet, men for at vinde hjerter gennem kær-
lighedens og dialogens budskab. 

Dette svar gælder stadig. Vort islamiske trossamfund er ikke 
baseret på det billede af islam, som er indbygget i den fælles 
bevidsthed, og som afspejles hos de såkaldte fundamentalister. I 
dag vil jeg derfor bestræbe mig på at præsentere islam for jer, 
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ikke med henvisning til den muslimske adfærd i forskellige 
lande, men med henvisning til islams grundlæggende lære, som 
findes i den guddommelige bog, den hellige Koran og i dens 
hellige Grundlæggers livsførelse og traditioner. 

Islam betyder ’fred’. Heri ligger islams sjæl og ånd. Det er 
ironisk, at denne fredens religion i dag i vesten opfattes som en 
religion, der rummer krig, terrorisme, kaos og uorden - når 
islam i virkeligheden ikke blot i sit navn rummer fred, men 
også er gennemstrømmet af fred i al sin lære, og fred er nøglen 
til forståelse af religionen. Hvis islam oversættes bogstaveligt, er 
ordets anden betydning ’hengivenhed’. Ordene ’fred’ og ’hen-
givenhed’ skaber et fuldstændigt billede af islam. Mens fred 
beskriver en muslims adfærd over for sine medmennesker og 
også i forhold til den dybe tilfredsstillelse en muslim finder i 
islam, knytter ordet hengivenhed sig til en muslims holdning 
over for Gud. Således kan man med et enkelt ord opsummere 
hele religionens lære. Det er interessant at notere sig, at ifølge 
islam må enhver sand religion besidde disse to nødvendige træk 
for at påberåbe sig guddommelig oprindelse. Ifølge islam be-
stræber alle religioner sig for det første på at bringe mennesket 
tilbage til sin skaber, og for det andet på, at mennesket eta-
blerer et ideelt forhold til sine medmennesker. 

Islam har fem grundlæggende trosartikler, som skal udøves af 
enhver, der ønsker at blive muslim. Selvom islam allerede er 
delt op i mange sekter - ligesom alle andre religioner - hersker 
der ingen tvivl på dette område. Ligegyldigt hvilket navn der 
end knytter sig til disse sekter - det være sig sunnier eller 
shi`itter - anerkender alle disse de fem grundlæggende tros-
artikler. Den første af disse er at tro fuldt og fast på Guds 
absolutte Enhed. Det er en Enhed, der er udelelig, og som ikke 
kan mangfoldiggøres, og hvormed man ikke kan gå på kom-
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promis. Den anden artikel kan henføres til troen på englene. 
Selvom der er forskellige meninger blandt muslimer angående 
begrebet engle, er alle enige om eksistensen af disse. 

Den tredie trosartikel knytter sig til troen på bøgerne. I re-
ligiøse termer er bøgerne, de hellige skrifter, som indeholder ny 
religiøs lære, og som bringer nye religiøse love. De er nævnt ef-
ter englene, da åbenbaringer ofte overbringes mennesket via 
englenes virksomhed. Englene spiller en betydelig rolle, idet de 
overbringer det guddommelige budskab til sendebudene. At 
engle også har andre opgaver vil blive diskuteret senere.  

Den fjerde trosartikel er troen på sendebudene eller profeterne, 
som nogle gange bringer et nyt livskodeks og en ny lov for et 
særligt folk på et bestemt tidspunkt, og som andre gange blot 
har til opgave at reformere. Den femte og sidste trosartikel er 
troen på dommedag. Dette angiver, at ethvert menneske vil 
blive oprejst efter sin død i en eller anden form og skal stå til 
ansvar over for Gud vedrørende dets liv her på jorden. 

Dette er de fem grundlæggende trosartikler i islam. Ifølge nogle 
har den hellige Grundlægger af islam knyttet en sjette trosar-
tikel hertil, og det er troen på den guddommelige bestemmelse. 

Lad os nu studere disse artikler mere indgående en for en. 

Troen på Guds Enhed 
Dette forekommer at være en enkel og elementær lære. Det bør 
ikke volde nogen vanskeligheder at forstå Guds Enhed, og 
sagen synes klar. Men i virkeligheden ligger der langt mere i 
det. Når man studerer enhedslæren dybere, synes alle religioner 
at kredse om dette væsentlige punkt. Denne tro påvirker men-
neskets liv i enhver henseende. Det indebærer også en benægt-
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else af alle andre end Gud. Troen på Guds Enhed ender således 
ikke her, men al anden tro udspringer af dette kildevæld af evig 
sandhed. Dette giver os også et budskab om frigørelse fra alle 
andre byrder, og frigør mennesket fra alle forpligtelser und-
tagen dem, som  udspringer af menneskets hengivenhed mod 
Gud.  

Denne artikel er blevet yderligere belyst fra forskellige vinkler 
både i den hellige Koran og i den hellige Profetssa traditioner. 
For eksempel åbner udsagnet ’La houl wala quat illa Bill-
ah’ (Der er ingen altomfattende magt undtagen Allah) op for en 
dybere og bredere forståelse af begrebet Enhed. Det ophæver al 
anden frygt end frygten for Gud. Anden del af udsagnet hen-
leder opmærksomheden på et andet aspekt af Enhed, nemlig, at 
magten til at opnå noget godt afhænger ene og alene af Gud, og 
Han er Herren over alle kilder til styrke og energi. Mens den 
første del relaterer til de negative aspekter af magt, beskæftiger 
anden del sig således med de positive aspekter. 

Hvad angår menneskelige handlinger, hensigter og bevæg-
grunde osv. er disse to kræfter altomfattende. Menneskets hen-
sigter og heraf følgende handlinger er altid afledt og kontrol-
leret af enten frygt eller håb, og der findes ingen undtagelse fra 
denne regel. De, der udfører gode gerninger, gør det af frygt og 
håb, og de, der gør det modsatte, har også de samme bevæg-
grunde. De ikke-troendes frygt knytter sig til den negative 
ugudelige kategori, og de former deres liv i overensstemmelse 
med denne verdslige frygt. Sommetider frygter de at påkalde 
sig monarkers eller myndigheders ugunst, andre gange frygter 
de samfundet som helhed eller despoter og tyranner. Nogle 
gange handler de ondt af frygt for fattigdom, tab osv. I en 
verden, der er fyldt med moralsk fordærv, kan en stor del af de 
menneskelige handlinger således tilskrives denne frygt. Troen 
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på Enhed udelukker al form for frygt, og minder én om vigtig-
heden af at frygte Gud. Dette betyder, at man ikke skal frygte 
de ugudeliges vrede, man skal derimod altid bestræbe sig på at 
undgå at mishage Gud og forme sit liv i overensstemmelse med 
denne frygt alene. I positiv forstand kan det samme tilskrives 
alle menneskelige bevæggrunde og heraf følgende handlinger. 
Mennesket lever altid med hensigten om at glæde nogen her-
under også sig selv. I virkeligheden arbejder det som oftest for 
at glæde sig selv, endda på bekostning af andre, der ellers står 
det nær. 

I mere overdreven form kan denne adfærd forvandle menne-
sket til en tilbeder af sit eget ego. For at opnå sine mål er men-
nesket nødt til at behage dem, hvoraf dets lykke afhænger. På 
denne måde er det konstant nødt til at indsmigre sig hos 
monarker, myndigheder osv. Det vi beskriver her er den værste 
form for slaveri. En slaves håb og frygt er fuldstændig afhængig 
af hans herres behag og mishag.  Men et gudløst menneske har 
ikke alene en herre. Ethvert menneske, der spiller en rolle i 
forhold til hans personlige interesser, kan være som en gud i 
hans univers. Hvis den ultimative årsag til sociale, moralske og 
politiske onder analyseres, er det den slags menneskelig tilbed-
else, der ødelægger freden i menneskets sind, og samfundet som 
helhed begynder i stigende grad at blive nedbrudt. 

Når man ud fra dette synspunkt kaster endnu et blik på det 
grundlæggende udsagn ’Der er ingen Gud undtagen Allah - den 
Eneste Ene’, så udviskes al frygt og håb knyttet til andre ob-
jekter end Gud, som var de viftet væk med en magisk tryllestav. 
Med andre ord ved at vælge én Herre alene bliver man frigjort 
fra alle andres slaveri. At være slave af nogle, som selv er slaver 
af utallige guder er i sandhed en dårlig handel. Men dette er 
ikke alt. De guder som disse mennesker tilbeder er ofte pro-
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dukter af deres egen fantasi. De kan hverken gavne dem eller 
skade dem. De fleste mennesker tilbeder på den anden side ofte 
dødelige som sig selv, herunder også deres eget ego, som det 
største. Enhver af dem bøjer sig således for utallige egoistiske 
guder, hvis interesser støder sammen og skaber en situation af 
fuldstændigt kaos. 

Den islamiske lære om Enhed indskærper menneskets opfat-   
telse af menneskeslægtens enhed, og den fjerner alle de bar-
rierer, der deler mennesker op i racer og etniske grupper. Dette 
fremkalder islams universelle lære om lighed, en lære, som er 
karakteristisk for islam. Det vil sige, at i Guds øjne er alle men-
nesker lige uanset, hvornår og hvor de er født. Som det vil blive 
underbygget senere, så er det denne grundlæggende tro, der 
danner baggrund for alle andre tros- og læresætninger i islam. 
Som det kort blev nævnt før er islams læresætning den absolut-
te og udelelige Enhed, hvor der ikke er plads til at lægge noget 
til eller at trække noget fra. Han har ingen far eller mor, ej hel-
ler har Han en ægtefælle. Tanken om, at Han kan være far til 
sønner og døtre er utænkelig. 

Et andet vigtigt aspekt af Guds Enhed, som nævnes af den 
hellige Koran, er den absolutte harmoni i Hans skabelse. Det 
var denne lære om harmoni, der tiltalte Einstein så stærkt. Han 
var tvunget til at hylde den fuldkomne harmoni i naturen, som 
ifølge ham krævede én skaber. Han var videnskabsmand, og 
hans erkendelse af denne harmoni var derfor begrænset til det 
materielle univers. Men den hellige Koran taler om skabelsens 
harmoni i alle tænkelige henseender. Den hellige Koran hæv-
der, at mellem naturen, som er skabt af Gud, og de hellige 
bøger, som er åbenbaret af Gud, eksisterer der ikke uoverens-
stemmelser. Der er et fuldstændigt sammenfald mellem de for-
skellige områder, som Gud har skabt, og fra den ene bog til den 
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anden. Koranen går videre og erklærer, at der er fuldkommen 
overensstemmelse mellem Guds ord og Guds handlinger, så der 
kan ikke eksistere modsætninger mellem naturen og det 
guddommelige ord, der er åbenbaret til Hans profeter. Dette 
tema er smukt udtrykt i de første fem vers fra Sura al-Mulk. 
Der er endvidere adskillige andre vers i den hellige Koran, der 
tager temaet op fra forskellige synsvinkler. 

Hvad angår det enkelte menneske, så spiller troen på Enheden 
en stor rolle i uddannelsen og opdragelsen af mennesker. Den 
kræver et sammenfald mellem menneskets synspunkter og 
handlinger, et sammenfald mellem dets forhold til Gud og til 
dets medmennesker. Således knyttes skabelsen sammen i en 
enkelt kæde af ubrydelig enhed. Dette kan bedre forstås, når 
nogle såkaldte religiøse folks handlinger tages i betragtning. De 
prædiker i Guds navn had mod en del af menneskeheden. Prin-
cippet om Guds Enhed er i strid med disse handlinger, og det er 
ikke tilladt disse mennesker hverken at skabe skel mellem Gud 
og Hans skabninger, eller mellem Guds skabninger. 

Engle 
Eksistensen af engle er en universelt accepteret lære i forskel-
lige lande og blandt forskellige religioner. De bliver dog som-
metider diskuteret under forskellige navne, men denne skelnen 
er dog kun terminologisk. På samme måde forstås engles natur 
forskelligt blandt tilhængerne af de forskellige religioner. 

I islam forstås engle som himmelske væsner med en åndelig 
natur, som har deres egen eksistens som personer. Den største 
rolle de spiller er overbringelsen af budskaber fra Gud til men-
nesker. Men det er en misforståelse, som deles af mange også 
blandt muslimer, at de har menneskelige former, eller at de har 
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andre former, der uadskilleligt hænger sammen med en mate-
riel eksistens. Stof skal have form og en veldefineret grænse. 
Men det åndelige ligger uden for de fem dimensioner, som den 
menneskelige forståelse er i stand til at fatte. Mennesket kan 
kun tro på det åndelige, hvis det er religiøst orienteret, ellers 
ligger det åndelige uden for menneskets forståelsesramme. Det 
er måske for at løse dette problem, og for at gøre det nemmere 
for mennesket at forstå engle, at de i de hellige Bøger er be-
skrevet som værende af menneskelig form, når de viser sig for 
hellige mennesker. Ikke blot dette, de er også kendt for at have 
vist sig for nogle sendebud som fugle. Den hellige Ånd viste sig 
for Jesusas i skikkelse af en due: 

Men da Jesus var blevet døbt, steg han straks op af vandet, og 
se, himlene åbnedes, og han så Guds ånd dale ned som en due 
over sig.1 Mattæus 3:16 

Disse forskellige udsagn, som findes i hellige bøger er måske 
baggrunden for de misforståelser om engles form og natur, der 
hersker blandt de forskellige religioners tilhængere. Af engle 
blev i nogle religioner idoler og gudebilleder skabt, mens de op-
rindelige bøger blot havde nævnt dem som væsner specielt 
skabt for at udføre nogle særlige opgaver i universet, hvilket vi 
også har tilstrækkelige beviser for i mange hellige bøger. Så det 
er ikke usandsynligt, at nogle mennesker har misforstået disse 
udsagn, og har behandlet engle som underordnede partnere til 
Gud. 

Lad os nu prøve at forstå engles natur kun med henvisning til 
den hellige Koran og islams hellige Profetssa traditioner, og ikke 
med henvisning til de almindelige forekommende synspunkter. 
Ifølge Koranen er hele det materielle univers lige såvel som 
hele det religiøse univers styret af nogle åndelige magter, som 
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kaldes engle. Selvom enkelte engle er nævnt som selvstændige 
personer - såsom Gabriel, Michael og Israel - arbejder de i 
virkeligheden ikke alene. På ethvert område er der en ledende 
eller overordnet engel, som styrer området og under ham ar-
bejder en hær af engle, som i den hellige Koran er benævnt 
Herrens Junood. Hvad de end foretager sig, er det fuldstændigt i 
overensstemmelse med Guds vilje, og det mønster Han har 
skabt for alting. De kan ikke afvige det mindste fra de funk-
tioner, der er tildelt dem, eller fra Guds overordnede plan. 

Ifølge Koranen er der for ethvert menneske udnævnt to engle, 
der har til opgave at registrere menneskets eventuelle gode 
eller dårlige gerninger. Det er således englenes opgave at orga-
nisere en meget kompliceret og grundig registrering. Dette 
betyder ikke, at enhver har en bog i sine hænder og noterer, 
hvad end de observerer. I virkeligheden er englene ansvarlige 
for et meget komplekst system, der indprenter virkningerne af 
ethvert menneskes gerninger i hans sjæl og personlighed. På 
denne måde udvikler et godt menneske en sund sjæl, og et dår-
ligt menneske en usund sjæl. 

Da ethvert menneskes sjæl udvikler sig indtil døden indtræffer, 
har den brug for en samvittighedsfuld forvalter, der overfører 
virkningerne af de menneskelige tanker, handlinger osv. til 
sjælen. Dette er en kompliceret proces, der ikke fuldt ud kan 
forstås af mennesket. Vi observerer dog delvist dette, når det 
drejer sig om kriminelle, der udvikler  anderledes ansigtstræk 
end de, som besidder en nobel karakter. Det er ikke helt u-
muligt for nogen at se denne forskel, selvom den ikke kan 
beskrives sort på hvidt eller med andre fysiske termer. I virke-
ligheden kræver administrationen af dette enorme univers, lige 
fra dets begyndelse og gennem billioner af års historiske 
udvikling, en enorm organisation af konstant opmærksomhed 
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og kontrol. Dette udføres af utallige engle, der som Guds agen-
ter i bogstavelig forstand styrer dette uhyre univers og dets 
komplicerede system af love. Hvad angår traditionerne kan vi 
til en vis grad forstå den alsidighed engle er i stand til at udvise, 
når de materialiserer sig i forskellige skikkelser, som intet har 
tilfælles med deres virkelige form eller eksistens, der ligger 
uden for menneskets forståelse og har anderledes dimensioner, 
der er ukendte for os. 

Det er blevet berettet, at en fremmed pludselig kom ind i den 
moske, hvor islams hellige Grundlægger befandt sig sammen 
med sine tilhængere. Denne mand nærmede sig forsamlingen, 
og satte sig respektfuldt på første række, og begyndte at stille 
spørgsmål vedrørende islam. Da han havde afsluttet sine 
spørgsmål tog han afsked med forsamlingen. De personer, der 
var til stede, var forbløffede, fordi for det første var manden 
fuldstændig fremmed for dem, og han måtte derfor have rejst 
en vis vej for at komme til moskeen. I en lille by er viden om 
sådanne besøg ikke en hemmelighed, og enhver ved tilsyne-
ladende, hvem der ankommer og med hvilket formål. I dette 
tilfælde var ankomsten så pludselig, at den var mystisk. For det 
andet var der ingen tegn på rejsestrabadser ved hans frem-
træden eller tøj. En frisk udseende mand, der var ulastelig 
klædt. Derudover var måden som han begyndte at stille spørgs-
mål på uden en præsentation og hans pludselige afrejse mildest 
talt usædvanlig. 

Før den hellige Profetssa tilhængere nåede at sige noget, fortalte 
den hellige Profetsa dem, at den fremmede i virkeligheden var 
englen Gabriel, som havde stillet disse vigtige spørgsmål, så de 
kunne få gavn af de svar, der blev givet. Nogle af dem løb ud af 
moskeen for at møde den som de troede var den forklædte 
engel, men der var ingen spor af ham nogen steder. Ingen i 
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byen havde tilsyneladende set denne mand. Da denne episode 
er medtaget i en meget autentisk traditionsbog, kan vi roligt 
udlede, at engle sommetider viser sig i menneskelig form med 
det formål at udføre forskellige ærinder. Engle nævnes i for-
skellige andre traditioner især i forbindelse med slagene ved 
Badr og Uhud, men det vil måske ikke være stedet her at kom-
me ind på en længere diskussion af dette emne. 

I modsætning til det ovennævnte synspunkt fra Koranen, er det 
synspunkt, der i de fleste lande almindeligvis forbindes med 
engle, et mønster af eventyr, i stedet for en opfattelse af dem 
som værende himmelske eksistenser. De siges at have vinger 
som fugle eller fjer, som de bevæger, når flyver fra sted til sted. 
Denne misforståelse er måske opstået, fordi den religiøse termi-
nologi, som er kryptisk og ofte metaforisk, er blevet taget for 
bogstaveligt. Vi finder således også i den hellige Koran vinger 
nævnt i forbindelse med engle, hvor det siges, at de har to, tre 
og fire vinger: 

 

 

Al pris tilhører Allah, himlenes og jordens Skaber, Som 
bruger englene som budbringere, der har vinger to, tre og 
fire.  Sura Al-Fatir (35:2) 

Den hellige Koran har en meget speciel måde at belyse de 
afsnit, hvor der er en fare for uklarhed - den gør det ved hjælp 
af sammenligninger. Angående vinger finder vi dem for eksem-
pel også nævnt i forbindelse med en søns adfærd over for sine 
gamle forældre. I dette tilfælde råder den hellige Koran sønnen 
til at sænke sin barmhjertigheds spæde vinge over sine for-
ældre, ligesom forældrene gjorde det, da de opdrog ham fra han 
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var spæd. ’Vinge’ betyder blot egenskaber og magt, og vi mener, 
at det er i den forstand vinger skal forstås, når de tillægges 
engle eller mennesker fra forskellige religioner, der erklærer, at 
de har modtaget guddommelige manifestationer. I Gitaen siges 
det for eksempel, at Krishna havde fire arme i stedet for to. I 
dette tilfælde tjener de ekstra arme det samme formål som de 
vinger, der findes i andre hellige bøger. 

Englene har ansvaret for at kontrollere og opretholde naturens 
lovmæssighed. Virus og bakterier styres, organiseres og opret-
holdes af udvalgte engle, som arbejder harmonisk sammen for 
at bibeholde den perfekte balance. Ligeledes er økosystemer 
ikke tilfældige eller kaotiske, men reguleret af usynlige åndelige 
væsner, som vi kalder for engle. 

Den faldne engel 
Der findes en anden meget stor misforståelse angående satan. 
Det siges, og mange tror, at før satans fald, tilhørte han englene. 
Den hellige Koran afviser denne påstand og fremstiller satan 
som en brændende natur, han tilhører således de livsformer, 
der er skabt af ild som for eksempel djinner. 

Bøgerne 
Lad os nu vende os mod den tredie trosartikel, som er troen på 
bøgerne. Det forlanges af muslimer, at de ikke blot skal tro på 
det hellige Skrift, som blev åbenbaret til islams hellige Grund-
lægger, men det er også essentielt for muslimen at tro på alle de 
hellige åbenbaringer, som er blevet skænket andre profeter, 
uanset hvor og fra hvilken tidsalder. Det er en vigtig del af 
muslimens tro, at såfremt nogen kun anerkender Koranens 
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guddommelige oprindelse, og fornægter de andre bøgers gud-
dommelige oprindelse såsom Det Gamle Testamente og Det 
Nye Testamente osv. , vil vedkommendes bekendelse til islam 
blive ugyldig. 

Denne tro løser nogle problemer, men rejser andre, og det er 
nødvendigt at studere dette nærmere. Den tilvejebringer det 
eneste fundament her på jorden, hvorpå menneskehedens 
enhed kan bygges i overensstemmelse med troen på Guds 
Enhed. Den fjerner den årsag, der er baggrunden for den inter-
religiøse disharmoni og mistillid. Men denne tro på alle Bøger-
nes guddommelige oprindelse rejser nogle svære spørgsmål, 
som kræver et svar. Når vi studerer de Bøger, som hævder at 
være af guddommelig oprindelse, finder vi modsætninger ikke 
blot i perifere områder af deres lære, men også når det gælder 
den basale og grundlæggende lære. Dette ville ikke have været 
tilfældet, hvis de stammede fra den samme evige lyskilde. Den-
ne pointe illustreres af det faktum, at mange af disse Bøger 
indeholder passager, der bliver forstået og fortolket af deres til-
hængere i retning af, at mindre guddomme deler guddomme-
lighed med det højeste Væsen. I nogle Bøger præsenteres Gud, 
som overhoved for en gudefamilie, der består af ægtefæller, 
sønner og døtre. I nogle bøger tildeles menneskelige helgen-
figurer overmenneskelige kræfter, som kun er passende i Guds 
besiddelse. I andre bøger understreges Guds Enhed så stærkt og 
kompromisløst, at det ikke efterlader plads til, at andre på 
nogen måde har del i Guds egenskaber. I denne henseende 
fremtræder Koranen som den ypperste af alle verdensreli-
gionernes skrifter. 

Spørgsmålet er, hvordan Koranen løser dette dilemma. Ifølge 
Koranen er det en almengyldig tendens, at mennesket gradvist 
forvansker de hellige Skrifter, som blev deres religions stiftere 
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forundt. At ændre enhedslæren til en lære om polyteisme er en 
konsekvens af samme tendens. Vi kan definitivt finde beviser 
for sandheden af denne påstand ved at spore de gradvise 
ændringer i teksten eller i de fortolkninger, der er foretaget 
siden dens første åbenbaring. Det er derfor den hellige Koran 
tydeligt henleder vores opmærksomhed på det faktum, at alle 
hellige Bøger i deres grundlæggende lære var forenede, da de 
blev åbenbaret. Det er ikke nødvendigt at gå igennem det an-
strengende arbejde at opspore de gradvise ændringer, da Ko-
ranens forklaring er den mest logiske konklusion, der kan 
drages. Hvis der ikke er en anden gud end det højeste Væsen og 
hvis alle religioners påstand - at deres guddommelige Bøger 
stammer fra Gud - skal accepteres, så er det nødvendigt, at der 
hersker enighed mellem disse bøger eller i det mindste med 
hensyn til deres grundlæggende lære. 

Når dette er sagt, trænger et andet vigtigt spørgsmål sig på med 
hensyn til, hvordan alle religioners fælles oprindelige lære-
sætninger kan identificeres. Der må findes en logisk acceptabel 
metode til at skelne det rette fra det forkerte. Koranens grund-
læggende læresætninger er så afstemt efter den menneskelige 
natur, at de simpelthen synker ind i de menneskelige hjerter 
ved hjælp af sandhedens rene kraft. De er som følger: 
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Og de blev ikke befalet andet end at tjene Allah, være 
ærlige i lydighed mod Ham, være retskafne, overholde 
bønnen og betale zakat. Dette er religionen for dem, der 
er på den rette vej.  Sura Al-Bayyinah (98:6) 

Dette betyder, at alle verdensreligionernes grundlæggere kate-
gorisk blev opfordret til at tilbede den eneste ene Gud oprigtigt 
og hengive sig helt og holdent til Ham alene. De blev også op-
fordret til at udføre regelmæssige bønner (som pålagt ifølge 
deres religion) og til at give ud (for Guds sag) til de trængende 
og fattige og til andre filantropiske formål. Det er svært at finde 
nogen, der ikke er enig i dette uanset hvilken religion vedkom-
mende tilhører. 

I dette foredrag ønsker vi ikke at involvere os i en længere 
diskussion om de forskellige former for tilbedelse, som er 
foreskrevet af Gud og årsagen til, at de er forskellige. På nu-
værende tidspunkt vil vi rette vores opmærksomhed mod år-
sagerne til, at religionerne synes at være forskellige både hvad 
angår de grundlæggende læresætninger og den specifikke lære. 

Kort kan man sige, at tidens hånd er ubarmhjertig, og forfald og 
tid kan ikke adskilles. Alt nyt må blive gammelt og forandre sig. 
Man kan se på ruinerne af store borge og paladser med for-
undring, men selv bygninger, der blev opført af de samme 
konger og tegnet af de samme arkitekter, er ikke undtaget fra 
denne regel. Nogle gange føjer senere generationer nye til-
bygninger til, og de bliver derved forandret så drastisk, at de 
mister enhver lighed med den oprindelige form. Andre gange 
forlades de og bliver til ruiner. Ifølge Koranen er alle de om-
råder i religionerne, hvor der hersker kompromisløse forskelle, 
et værk af mennesker, der tilhørte en senere tid. I lyset af den-
ne almengyldigt acceptable lære fra den hellige Koran synes 
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islam at have banet vejen for en sammensmeltning af alle 
religioner i det mindste hvad angår de grundlæggende lære-
sætninger. Den fjerner de menneskeskabte hindringer og bar-
rierer, der blev frembragt for at holde religionerne fra hin-
anden som klart adskilte størrelser. 

Ovennævnte årsag er ikke den eneste, der er ansvarlig for af-
vigelserne i de forskellige Bøgers lære. Nogle af afvigelserne var 
helt sikkert ikke menneskeskabte, men var nødvendige på 
grund af tidens behov. Efterhånden som mennesket gradvist 
gjorde fremskridt inden for forskellige områder af civilisation 
og kultur, videnskab og økonomi, havde det på forskellige 
stadier af dets udvikling behov for særlige læresætninger, der 
relaterede til den tid, og en guddommelig bog blev åbenbaret 
for dets vejledning. Disse tidsbestemte læresætninger var ikke 
almengyldige, men forholdt sig til særlige situationer og behov. 
I visse perioder levede mennesket et liv, der ikke lå langt fra et 
før-menneskeligt liv. Dets intellektuelle formåen var begrænset 
og dets viden om universet snæver. Det var ikke engang fuldt 
ud bevidst om den verden, det beboede. De former for kom-
munikation, der var til dets disposition, var helt utilstrækkelige 
til at hjælpe det til at forstå jordens natur og storhed og menne-
skets universelle karakter. Ofte var dets bevidsthed om 
eksistens begrænset til små landområder eller til det land det 
tilhørte. 

I mange guddommelige bøger, som blev åbenbaret på den tid, 
finder vi ikke henvisninger til eksistensen af den verden, som lå 
uden for det folks begrænsede område, som åbenbaringerne var 
tiltænkt. Dette betyder ikke nødvendigvis, som nogle verdslige 
filosoffer vil have os til at tro, at dette er et tilstrækkeligt bevis 
for, at disse bøger var menneskeskabte snarere end af guddom-
melig oprindelse. 
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Al guddommelig lære var relateret ikke blot til de behov, der 
eksisterede, men også til den viden, som folk på det tidspunkt 
besad, ellers ville den tids folk have rejst indvendinger mod 
tidens profeter og anklaget dem for at være i strid med den 
almindeligt kendte viden. Dette kunne have rejst et uløseligt 
dilemma for profeterne, da de selv besad den samme viden som 
folket. Mange interessante eksempler på dette kan nævnes fra 
Koranen, hvor den forståelse af naturen, som herskede på et 
tidspunkt blandt folk, blev kendt ugyldig af senere tiders lærde 
mennesker. Uanset hvilket standpunkt Koranen indtog, ville 
den stadig være sårbar over for indvendinger fra dens samtidige 
eller senere tiders folk. Det er tankevækkende, hvordan Ko-
ranen løser dette problem, og den kan på ingen måde kritiseres 
af nutidens filosoffer, ej heller af videnskabsmændene. 

Følgende illustration er særlig interessant. Nutidens menneske 
ved, selvom det ikke er særlig højt uddannet, at jorden roterer 
om sin egen akse, men hvis nogen havde hævdet dette for 
fjortenhundrede år siden og dristet sig til at tillægge Gud dette, 
ville han enten være blevet forkastet som uvidende, eller Gud 
ville være blevet bespottet for ikke at have viden om den 
verden, Han har hævdet at have skabt. Da den hellige Koran er 
en bog, som er almengyldig for alle tider, vil den ikke være i 
stand til at undgå at berøre dette emne, ellers ville senere folk, 
som vi, med rette kunne beskylde den for ikke at indeholde 
viden om universet. Den hellige Koran imødegår denne 
udfordring direkte ved at tale om bjergene i det følgende vers 
og vise dem som flydende eller drivende som skyer, mens folk 
opfatter dem som stationære: 
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I ser bjergene og forestiller jer at de er stationære, selvom 
de bevæger sig som skyerne.     
      Sura al-Naml (27:89) 

Det er åbenlyst, at bjergene ikke kan bevæge sig uden, at jorden 
også bevæger sig. Men den tid, der er brugt, er fremtidsformen 
-’Muzaria’- som er fælles for både kontinuerlig nutids- og 
fremtidsformen. Så verset kan oversættes som: ’Bjergene 
bevæger sig konstant i en drivende bevægelse uden, at de gør 
sig den mindste anstrengelse.’ Det kan også oversættes som: 
’Bjergene vil bevæge sig som om de sejlede.’ Den tids folk ville 
måske have valgt den anden mulighed, men de glemte at 
inddrage en anden del af samme vers, som siger: ’I forestiller 
jer, at de er stationære.’ Hvordan kunne mennesket til enhver 
tid tro, at bjergene var stationære, hvis de pludselig begyndte at 
bevæge sig? Beskrivelsen af deres bevægelse efterlader ikke 
nogen mulighed for nogen som helst til at være i live, men stille 
betragte det overraskende fænomen, nævnt i verset. 

Derfor er det logisk, at den eneste rigtige oversættelse vil være: 
’selvom I anser bjergene for at være stationære, er de i virke-
ligheden i konstant bevægelse.’ Der er mange andre lignende 
eksempler fra den hellige Koran som kan citeres, men jeg har 
allerede forklaret dem i en anden forelæsning med titlen 
’Åbenbaring, rationalitet, viden og sandhed’.2 De læsere, som er 
interesserede i yderligere at undersøge dette emne, kan hen-
vises til denne. 

Vi ved med sikkerhed, at i den fjerne fortid, da Vedaerne blev 
åbenbaret til gavn for det indiske folk, havde de meget lidt 
viden om de verdener, der lå hinsides havet. Derfor er der 
ingen henvisning til andre lande eller folk uden for Indien, 
hverken bag Himalayabjergenes naturlige grænse og til den 
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anden side hinsides havet. Vedaernes tavshed omkring dette 
emne kan være en passende og forståelig tavshed fra Guds side. 
Det må gøres klart, at der er to kategorier af kendsgerninger i 
de hellige bøger. Den første kategori er de verdslige kends-
gerninger, som kan forstås af alle mennesker, uanset hvilken 
religion de tilhører. Det er disse kendsgerninger, vi henviser til 
i den ovenstående diskussion.  

Hvad angår kendsgerningerne vedrørende den anden verden, 
det hinsidige, kan enhver komme med påstande herom, fordi 
sandsynliggørelsen af påstandene ligger uden for menneskets 
rækkevidde. Men på trods af uoverensstemmelser kan de 
grundlæggende ligheder altid spores, hvis man går dybt ned i de 
originale bøger. Ligesom en arkæolog kan rekonstruere den 
oprindelige byggeplan ved at studere ruinerne, burde det heller 
ikke være svært for en omhyggelig iagttager at læse Enhedens 
budskab selv gennem de slør af tåge og dis, som er skabt af 
religionernes tilhængere gennem tidens løb, efterhånden som 
de tidsmæssigt kommer længere væk fra de grundlæggende 
profeter. 

Vi har kort nævnt nogle uoverensstemmelser, som bevidst blev 
skabt i modsætning til dem, som er et resultat af menneskets 
forvanskninger. For at illustrere de førstnævnte kan vi henvise 
til en læresætning i Toraen, som synes at fratage det jødiske folk 
muligheden for at tilgive. For den moderne tids tilfældige 
iagttager synes det at være en ugudelig lære, som overvejende 
er hævngerrig. Men en nærmere undersøgelse af den tids behov 
vil sætte læren i et helt andet lys. Vi ved, at Israels børn under 
faraoernes undertrykkende og tyranniske styre var frataget alle 
deres grundlæggende menneskerettigheder. De var tvunget til 
at leve et liv i fornedrelse og slaveri, hvilket gjorde, at de ikke 
var i stand til at forsvare sig og slå undertrykkeren tilbage. 
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Omkring to århundreders liv i ydmyghed havde praktisk talt 
berøvet dem deres retskafne menneskelige egenskaber. De ville 
langt hellere opgive deres ret til hævn i tilgivelsens navn - blot 
en anden betegnelse for ren fejhed. Hvis de havde fået det klare 
valg mellem enten at tage hævn eller tilgive, ville få blandt dem 
have turdet at vælge førstnævnte mulighed. Som sådan er 
Toraens lære, selvom den syntes streng og overmåde ensidig, 
den mest fuldkomne lære, når den tids behov tages i 
betragtning. Det var en sygelig tilstand, som skulle helbredes 
med dette påbuds bitre pille. 

Tretten århundreders udøvelse af denne ubarmhjertige hævn 
havde virkelig hærdet israelitternes hjerter til sten. Det var 
under disse omstændigheder, at Messias, som var indbegrebet af 
tilgivelse, kærlighed og beskedenhed, kom. Havde Gud på 
Messias’ tid givet det jødiske folk muligheden for både at tilgive 
og tage hævn, ville de uden tvivl vælge hævnen uden så meget 
som at skænke tilgivelsen en tanke. Spørgsmålet er hvilken lære 
var da den fuldkomne på Jesu’ tid? Uden tvivl tilgivelse, men 
uden muligheden for hævn. Dette er nøjagtig, hvad der skete. 
Denne illustration gør det lysende klart, at visse læresætninger, 
selvom de fremstår som modstridende, i virkeligheden tjener 
det samme formål og arbejder sammen, når det drejer sig om 
Guds planer. Formålet er at helbrede den syge, hvilket ofte 
kræver forskellige former for medicin på forskellige tids-
punkter. 

Profeterne 
Den fjerde grundlæggende trosartikel i islam er troen på alle 
profeterne. Denne artikel er en logisk følge af den tredje. Den 
samme filosofi, som ligger til grund for troen på alle bøger, 
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nødvendiggør troen på alle profeterne. Den hellige Koran 
nævner de mange profeter, som for hovedpartens vedkom-
mende tilhører den mellemøstlige profetlinie, som begynder 
med Adamas og går til Muhammadssa (må Guds fred være med 
ham) tid. Men der er undtagelser fra reglen. Den hellige Koran 
har især nævnt to aspekter vedrørende dette emne: 

a) Selvom nogle profeters navne og livshistorier blev åben-
baret for islams hellige Grundlæggersa, er rækken ikke udtømt. 
De er blot eksempler, og der er en lang række af profeter, som 
ikke er nævnt i Koranen. 

b) I denne række af profeter, som specielt er nævnt, findes 
der visse navne, som ikke synes at tilhøre Israels profeter. 
Mange kommentatorer hælder derfor til den tro, at de ikke er 
arabiske profeter, som er nævnt for at repræsentere verden 
udenfor. For eksempel er Dhul-Kifl et navn, der ikke findes 
arabiske eller semitiske henvisninger til. Nogle lærde synes at 
have sporet dette navn til Buddhaas som var fra Kapeel, der er 
hovedstad i en lille stat, som ligger ved grænsen mellem Indien 
og Nepal. Buddhaas kom ikke blot fra Kapeel, men blev ofte 
omtalt som værende ’fra Kapeel’. Dette er nøjagtig hvad der 
menes med ’Dhul-Kifl’. Det bør erindres, at konsonanten ’p’ 
ikke findes på arabisk og den mest nærliggende til dette er ’fa’. 
Derfor bliver Kapeel på arabisk omskrevet til Kifl. 

Udover Koranens vidnesbyrd er der en henvisning, som er 
kontroversiel blandt kommentatorerne. Der er en mundtlig 
overlevering fra den hellige Profetsa, som omtaler en indisk 
profet ved navn. Med hans egne ord: 
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Der var en Guds profet i Indien, som var mørk i farven og 
hans navn var Kahan.3 

Nu vil enhver, der har kendskab til indiske religioner, 
umiddelbart forbinde dette med Krishna, som i den hindu-
istiske litteratur er beskrevet som værende af mørk teint. 
Ligeledes er titlen Kanhaya en tilføjelse til hans navn Krishna. 
Kanhaya består af de samme konsonanter K, N, H som navnet 
Kahan - på ingen måde en ubetydelig lighed. Men hvorvidt en 
ikke-arabisk profet nævnes ved navn eller ej er blot en aka-
demisk diskussion. Man kan ikke benægte den kends-gerning, 
at den hellige Koran har pålagt enhver muslim ikke blot at tro 
på alle profeterne, men den erklærer også klart, at Gud til 
enhver verdensregion og enhver tidsalder har sendt Sine 
sendebud eller profeter. 

Denne principielle tro på, at alle grundlæggende profeter er 
sande, og også på andre religioners mindre betydningsfulde 
profeter er en unik erklæring i den hellige Koran, som ikke 
findes i nogen andre hellige bøger. Det kaster lys over skab-
elsens almengyldighed såvel som på islams almengyldighed. 
Hvis Koranens påstand om, at dens læresætninger er gyldige for 
hele verden, er sandfærdig, må den nødvendigvis anerkende 
sandheden af alle profeter. Ellers vil de mange forskellige 
religioners tilhængere ikke finde nogen forbindelse mellem sig 
selv og islam. 

Anerkendelsen af sandheden af alle Bøger og profeter er en 
revolutionær erklæring, som har mange fordele for hele 
menneskeheden. Blandt andet baner det stærkt vejen for 
interreligiøs fred og harmoni. Hvordan kan man leve i fred med 
andre religioners tilhængere, hvis man anser dem for at være 
bedragere, og hvis man monopoliserer sandheden blot på bag-
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grund af sin egen tros lære. Det er en almen iagttagelse, at de 
forskellige religioners tilhængere har meget ringe viden om 
deres egen religions læresætninger. Det er det ordinerede 
præsteskab eller andre ledere, som synes at være den religiøse 
videns kustoder, og det er til dem almindelige folk vender sig, 
når de har brug for religiøs vejledning. Sådanne folk er meget 
mere sårbare overfor spørgsmålet om deres profeters og helliges 
ære end de er når emnet er Gud eller Hans ære. 

Bortset fra islam bærer ingen hellige Bøger vidnesbyrd om 
andre religionsstifteres sandhed. Manglen på anerkendelse af 
sandheden hos andre profeter udover sin egen har isoleret 
religionerne fra hinanden, der hver for sig erklærer at have 
patent på sandheden, hver for sig betragter de andre religioners 
profeter som bedragere. Selvom vi ikke finder dette udtrykt i så 
stærke vendinger, er det den hårde virkelighed, at såfremt 
tilhængerne af en hvilken som helst religion tager deres tro 
alvorligt, er de nødt til at anse alle andre religioner for at være 
falske, selv i deres oprindelse. Det er umuligt at forestille sig, at 
en sand troende kristen, sådan som han forstår kristendommen 
i dag, vil bevidne sandheden hos Buddhaas, Krishnaas og Zo-
roasteras. Især er det kristne synspunkt vedrørende islams hel-
lige Profetsa nøjagtig det, som er nævnt ovenfor; de er nødt til at 
anklage ham for at være en bedrager, ellers vil det eneste 
alternativ for dem være at blive muslimer. De orientalister, som 
diskuterer dette emne, har altid meget klart stået fast på dette 
standpunkt, mange af dem er gået så langt som til at udvise 
utilsløret fjendskab mod islams Grundlæggersa med det 
argument, at han er nødt til at være falsk. Det samme gælder 
andre religioner. 

Selvom vi i hverdagen ikke møder så grove eksempler på 
uhøflighed og fornærmelser, så er det klart, at uanset om man 
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holder sine synspunkter for sig selv eller udtrykker dem åbent, 
så eksisterer barrieren stadigvæk. Det fremgår klart af dette, at 
tilhængerne af de forskellige religioner har inddelt sig selv i 
fraktioner mod hinanden, og det er lykkedes barrieren mellem 
sandheden og falskheden, mellem det rette og det forkerte at 
forhindre den religiøse harmoni, som er så nødvendig for 
mennesket i dag. 

Selvfølgelig findes der meget civiliserede og uddannede kristne 
i verden, som af høflighed ikke vil støde muslimers følelser ved 
at anklage islams hellige Profetsa for at være en bedrager. Dog 
har kristne ifølge deres læresætninger intet andet valg end at 
fornægte sandheden hos islams Grundlæggersa. Hvad angår en 
muslim er det en helt anden historie. Når en muslim taler om 
Jesus Kristusas, Mosesas, Krishnaas eller Buddhaas gør han det med 
ærbødighed og kærlighed, det gør han, fordi han intet andet 
valg har. Det er en grundlæggende del af hans tro ikke blot at 
udvise en menneskelig høflighed, men oprigtigt at tro på deres 
sandhed og ophøjethed. Set i lyset af dette synes denne tros-
artikel at have betydning på globalt plan. Den etablerer inter-
religiøs fred og harmoni og skaber en fortsat atmosfære af 
gensidig tillid og kærlighed. Ligesom Guds Enhed har den en 
immanent egenskab, som er uerstattelig - der er ingen andre 
alternativer. 

Den forjættede Messias, Hazrat Mirza Ghulam Ahmadas af 
Qadian, har opsummeret den islamiske tro på andre profeter 
således: 

Et af de principper, som lægger grunden til min tro, 
henviser til verdens etablerede religioner. Disse religioner 
er bredt accepterede i forskellige egne af verden. De har 
opnået en vis alder og har nået et stadie af modenhed. 
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Gud har åbenbaret mig, at ingen af disse religioner op-
rindelig var falske og ingen af profeterne var bedragere.4  

Dette er et smukt princip, som fremmer fred og harmoni 
og som lægger fundamentet til forsoning og som støtter 
menneskets moralske tilstand. Alle de profeter, som er 
sendt til verden uanset om de opholdt sig i Indien, 
Persien, Kina eller i andre lande, så tror vi på, at de alle er 
sande, alle som en. 5 

Ved at fastslå det faktum, at der nødvendigvis måtte være 
profeter fra Gud over hele verden i alle tidsaldre, synes scenen 
sat for en universel profet. At acceptere en universel profet 
kræver gensidighed. Når man forventer af andre, at de tror på 
nogen, som man selv anser for at være sand, så vil det helt 
sikkert hjælpe, hvis man selv bevidner sandheden hos de 
hellige personer, som de andre tror urokkeligt på. 

Islam lægger dermed fundamentet til en enkelt profets uni-
versalitet. På den måde er Koranens påstand - at den hellige 
Profetsa ikke kun blev sent til Arabien, men til hele menneske-
heden - baseret på en sund filosofi. Hos alle religioner finder vi 
omtale af en utopisk fremtid eller guldalder, hvor hele menne-
skeheden vil være forenet under et flag. Men der synes ikke at 
være lagt et fundament for menneskets enhed med hensyn til 
dets tro og læresætninger. Det var første gang i religionshist-
orien, at islam banede vejen for en universel religion ved at 
erklære, at alle folk i verden til forskellige tider er blev vel-
signet med guddommelige sendebud. 

Ifølge den hellige Koran er profetdømmet en institution, der er 
almengyldig og tidløs. Der er to begreber, som bruges til at 
indkredse det samme hverv, hver med lidt forskellige be-
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tydninger. Begrebet An-Nabi betyder at profetere. De, som Gud 
vælger som Sine repræsentanter, bliver skænket viden om 
særligt vigtige begivenheder vedrørende fremtiden. De bliver 
også fortalt om ting i fortiden, som var ukendt for folket, og 
profetens viden om disse ting bliver et tegn på, at han har 
modtaget viden fra et Alvidende Væsen. Profetier som sådan 
fastslår profeternes sandhed, så folk måske underkaster sig dem, 
og accepterer deres budskab. 

Det andet begreb, der bruges i forbindelse med profeter, er Al-
Rasool eller sendebud. Dette henviser til det indhold i 
profeternes åbenbaringer, som omhandler vigtige budskaber, 
der skal viderebringes til menneskeheden fra Gud. Disse 
budskaber kan være et nyt lovkompleks eller det kan være at 
advare folk om deres tidligere forsømmelser i forhold til 
tidligere åbenbarede love. Begge disse funktioner forenes i et 
enkelt menneske, og på den måde kan alle profeter benævnes 
som sendebud og alle sendebud som profeter. 

Ifølge islam er alle profeter mennesker og ingen har over-
menneskelige egenskaber. Når der tilskrives profeter mirakler, 
som skal indikere deres overmenneskelige karakter, afviser 
Koranen klart og tydeligt en sådan idé. Vækkelse af de døde er 
et af de mirakler, som tilskrives visse profeter. Selvom der 
findes sådanne beskrivelser i mange hellige skrifter eller 
religiøse bøger, er det, ifølge Koranen, ikke meningen, at de 
skal tages bogstaveligt, men at de har en metaforisk betydning. 
For eksempel tilskrives det Jesusas, at han gav de døde nyt liv. 
Men den hellige Koran omtaler den hellige Profet Muham-
madsa med de samme begreber, med de samme ord om hans 
mirakel om åndelig genoplivelse. På samme måde er der 
tilfældet med skabelse af fugle af ler, som flyver i Guds navn. 
Disse fugle er blot mennesker, der er velsignet med evnen til at 
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flyve åndeligt i modsætning til jordiske folk. Ingen profet er 
tilstået et exceptionelt langt liv, som skiller ham tydeligt ud fra 
og hæver ham over det broderskab af profeter, som han 
tilhører. Ej heller er det nævnt, at en profet er steget fysisk til 
fjerne afkroge af universet. Når noget sådant er nævnt, betyder 
det en åndelig opstigelse, ikke en fysisk, som Koranen tydeligt 
benævner som værende i modsætning til profeters karakter. Da 
Bogens folk krævede af islams hellige Grundlæggersa, at han 
skulle opstige fysisk til himlen og komme tilbage med en bog, 
lærte Gud ham dette enkle svar: 

 

Sig til dem: Min Herre er hævet over (sådan barnlig 
adfærd). Jeg er ikke mere end et menneske og et 
sendebud. Sura Bani-Israel (17:94) 

Dette svar afviser alle påstande om andre profeter som 
tilskrives, at de skulle være opsteget fysisk til himlen. I modsat 
fald ville Profeten Muhammadsa også kunne have gentaget det 
samme mirakel. Denne understregning af profeternes menne-
skelige karakter og menneskelige begrænsninger er et af de 
smukkeste træk ved islams grundlæggende lære. Profeter står 
over deres medmennesker, ikke fordi de er begavet med over-
menneskelige egenskaber, men fordi de har forvaltet de 
egenskaber de blev tildelt bedre. De forblev menneskelige på 
trods af, at de nåede store åndelige højder, og deres opførsel er 
som sådan efterlignelig for andre menneskelige væsner. 

I spørgsmålet om profetdømmets fortsættelse erklærer islam 
tydeligt, at islams hellige Profetsa er den sidste af de lovbring-
ende profeter, og at Koranen er den sidste guddommelige 
lovbog, der er fuldkommengjort og beskyttet til tidernes ende. 
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Det er indlysende, at en bog, som er fuldkommen og er be-
skyttet mod forvanskninger, er hævet over forandringer. Ingen 
forandringer er nødvendige fra nogen side. Når en bog er fuld-
kommen og beskyttet mod menneskelige forfalskninger, kan 
ingen forandring retfærdiggøres. 

Hvad angår et profetdømme udover  dette lovbringende er 
muligheden for dets fortsættelse klart nævnt i Koranen. Igen er 
der klare profetier om en sådan guddommelig grundlægger af 
islam og den hellige Koran. Det følgende vers fra Sura Al-Nisa 
efterlader ingen tvivl vedrørende dette: 

 

 

 

Og den, som adlyder Allah og dette hans sendebud skal 
være blandt dem, over hvem Allah har skænket Sine 
velsignelser, nemlig profeterne, de sandfærdige, mar-
tyrerne og de retfærdige. Sura Al-Nisa (4:70) 

Kort sagt erklæres det i Koranen, at islam er den sidste 
fuldkomne religion til gavn for menneskeheden, hvorefter 
ingen ny lære vil blive åbenbaret for at annullere islams lære, ej 
heller vil en ny uafhængig profet blive født uden for islams 
domæne; enhver ny profet vil være fuldstændig underordnet 
den hellige Profet Muhammadsa. 

Profeter kom altid for at levere et budskab. Dette budskab var 
ikke begrænset til troens områder, men dækkede også udøv-
elsen og udførelsen af trossætninger. Læren kan inddeles i to 
hovedkategorier: 
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1. Hvordan man forbedrer sit forhold til Gud. 

2. Hvordan man skal opføre sig i forhold til sine medmenne-
 sker. 

Disse to kategorier dækker i virkeligheden alle aspekter af re-
ligiøse love. Vi kan ikke indlede en længere diskussion af, hvor-
dan denne opgave er fuldført til fuldkommenhed i islam, men 
det vil måske være passende at illustrere nogle få vigtige træk 
fra islams lære, som har en almengyldig karakter. 

Bøn 
Tilbedelse er fælles for alle religioner. Det er kun måden og 
stilen, der er forskellige. Det unikke i den islamiske bøn er, at 
den indeholder stiltræk fra andre religioners måde at bede på. 
Nogle mennesker beder stående og andre siddende. I nogle 
religioner ihukommer folk Gud ved at knæle for Ham, mens 
andre bøjer sig ned for Ham. Nogle står over for Ham med 
foldede arme og andre med armene hængende langs siden. Kort 
sagt er der ingen måder at bede på, som er fælles for alle re-
ligionerne. Det er imidlertid gribende at se, at islam vejleder 
sine tilhængere om bønnen så omfattende, at alle andre re-
ligioners stillinger under bønnen findes i den islamiske bøn. 
Dette synes være endnu et skridt i retning af bebudelsen af en 
universel religion. 

Bøn og tilbedelse i islam er et meget højt udviklet system, der 
dækker ethvert menneskeligt behov. Det bør først og fremmest 
erindres, at formålet med tilbedelse ikke blot er at bøje sig for 
et højere væsen og hylde Hans storhed, som om Gud kun skabte 
mennesket for at tilfredsstille Sit eget egoistiske ønske om at 
blive tilbedt. Alle de formål, der er nævnt i forbindelse med 
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filosofien bag tilbedelsen og den måde som en muslim skal 
udføre sin bøn på, gør det klart, at det er den, som tilbeder, der 
drager nytte heraf, og det kan på ingen måde betragtes som en 
tjeneste over for Gud. Den hellige Koran erklærer, at Gud ikke 
har brug for menneskers lovprisninger. Hans ophøjethed er så 
stor og Hans karakter så ædel, at Hans skabningers lovpris-
ninger ikke kan føje noget til Hans ædelmodighed og Hans 
majestæt. Islams hellige Profetsa sagde engang, at såfremt hele 
menneskeheden vendte sig fra Gud, og de alle begik de værst 
tænkelige synder, ville det ikke formindske Hans universelle 
ophøjethed med så meget som det vand, der er tilbage på en 
spids nål, man har dyppet i et vældigt hav. Det vand, der er 
tilbage på nålen vil have en større fylde end den ære menneske-
hedens synder vil kunne fratage Gud. 

Tilbedelse er således kun foreskrevet i den hellige Koran til 
gavn for den, der tilbeder. Det er et stort emne og vi kan kun 
nævne få punkter, der omhandler dette fra den hellige Koran 
og traditionerne fra islams hellige Profetsa. 

Ihukommelse af Gud og eftertænksomhed vedrørende Hans 
egenskaber under bønnen hjælper mennesket til at lutre sin 
ånd og bringe den mere i harmoni med Guds væsen. Det er det 
centrale i den islamiske bøn. Mennesket blev skabt i sin Skabers 
billede, og det må altid stræbe efter at opnå nærhed til Ham. 
Dette er den ultimative lære vedrørende storhed. De, som 
træner sig selv i at tænke som Gud og handle som Ham inden 
for den menneskelige sfæres begrænsninger, forbedrer konstant 
deres relationer til alle andre mennesker og selv til andre 
former for liv. 

Udtrykt gennem menneskelige begreber kan det bedre forstås 
som en moders holdning til sine børn. For den, der har opnået 
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sand nærhed til en moder, vil helt naturligt også holde af alt 
det, der er moderen kært. At forsøge at antage en skabers hold-
ning er ligesom at antage en kunstners holdning til sit værk. 
Det er umuligt for én at være nær Gud og distancere sig fra 
Hans skabninger. Det ord, der er brugt for tilbedelse i Koranen, 
er igen afledt af et ord, som er væsentlig forskelligt fra de ord, 
der er brugt i andre religioner. Ain, Be, Dael (’A’, ’B’, ’D’) er de 
tre bogstaver, der danner roden, hvis grundbetydning er slaveri 
eller underkastelse. Ligesom en slave, der mister alt til sin herre 
og følger ham i alle henseender, så må den bedende i islam gøre 
det samme i forholdet til Gud. Infinitiven, der er brugt for 
tilbedelse, har bibetydningen at følge i en andens fodspor. 
Dette er det ultimative i efterligningen af Guds egenskaber. 
Den hellige Koran siger også: 

 

 

Bøn forhindrer i sandhed den bedende i at hengive sig til 
noget uværdigt og upassende.                   
Sura Al-Ankabut (29:46) 

Dette vers har både en positiv og negativ betydning, som begge 
er meget væsentlige til fremme af den fuldkomne menneskelige 
adfærd. I sin negative betydning betyder det således, at bønnen 
hjælper den bedende ved at frigøre ham fra alle former for 
synder. I sin positive betydning vejleder den mennesket til at 
redefinere sin karakter og forædler dets egenskaber så sublimt, 
så det bliver kommunikation med Gud værdig. 

Et andet område, som er af stor betydning i den forbindelse, er 
den rolle som tilbedelsen spiller for sjælens udvikling. Ifølge 
islam kan enhver menneskelig sjæl i forbindelse med det 
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fysiske legeme sammenlignes med et barn i livmoderen. At føde 
et sundt barn kræver mange påvirkninger, der overføres fra 
moderen til fosteret og på et senere stadie til barnet. Hvis 
moderens påvirkning af fosteret er usund, vil barnet have 
medfødte lidelser, hvis de er sunde, vil barnet have et fuld-
komment helbred. Af alle påvirkningerne, der arbejder hen 
imod skabelsen og udviklingen af den menneskelige sjæl, er 
bønnen den største enkeltfaktor. 

Den islamiske bøn indeholder en så dybtgående lære, hvis lige 
ikke kan findes blot en brøkdel af i andre religioner. Islam 
pålægger bøn både i forsamlinger og individuelt. Bønner i 
forsamlinger bliver afholdt på en måde, der er overraskende 
velorganiseret og meningsfyldt. 

Der er en leder, som leder forsamlingen under alle sådanne 
bønner. Denne leder er ikke en ordineret præst; enhver som, 
folk anser som værdig til denne opgave, kan blive valgt som 
’imam’. Forsamlingen bliver formanet til at stille op i 
fuldkommen lige rækker bag imamen, den ene bedende står tæt 
ved den anden, skulder ved skulder uden afstand imellem dem. 
De følger imamen fuldkommen i alt, hvad han gør. Når han 
bøjer sig, bøjer de sig også, når han står op, står de også. Når 
han bøjer sig dybt ned, gør de det også. Selv hvis imamen begår 
en fejl og ikke retter den selv efter en påmindelse, må alle følge 
ham. At stille spørgsmål til imamen under bønnen er ikke 
tilladt. Alle vender uden undtagelse i den samme retning mod 
det første bedehus, som nogensinde blev bygget til menneske-
hedens gavn. Det er ikke tilladt for nogen at reservere en 
bestemt plads bag imamen. I den forbindelse behandles rige og 
fattige absolut ligeligt, hvilket også gælder ældre og unge. Den, 
som kommer til moskeen først, har ret til selv at vælge sin 
plads. Ingen har ret til at flytte andre fra deres plads undtagen 
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af sikkerhedsårsager osv., hvor sagen bliver en administrativ 
forholdsregel. Systemet omkring den islamiske bøn er således 
ikke blot rigt på åndelige regler, men også på fælles og organi-
satoriske regler. 

Alle moskeer besøges fem gange om dagen, en opgave, der kan 
synes for krævende for den almindelige iagttager. Dette aspekt 
skal uddybes yderligere for at give et mere omfattende billede 
af den fælles bøns rolle i den muslimske hverdag. I et ideelt 
muslimsk samfund, hvor der er moskeer inden for enhver bor-
gers rækkevidde, vil den fælles bøn fem gange om dagen 
naturligvis blive en sædvane i alle muslimers hverdag. Middags-
bønnen, der som regel er mere problematisk at nå, udføres 
under middagspausen i muslimske samfund. Middagspausen er 
således ikke blot en spisepause, men udvides lidt for også at give 
mulighed for, at man kan udføre bønnen. Den næste bøn efter 
middagsbønnen er eftermiddagsbønnen, som siges næsten u-
middelbart efter arbejdsdagens afslutning. Derefter er ingen 
bøn tilladt før efter solnedgang. Tiden mellem disse to bønner 
tilbringes med udendørs aktiviteter såsom sport, indkøb, 
spadsereture, besøg hos venner og familie osv. Det er et afslap-
pende tidsrum, hvor bønner nærmest er forbudte, undtagen når 
Gud stille ihukommes, hvilket er et alment forhold hos nogle 
troende. Efter solnedgang - natten begynder for den troende 
med bønnen ved solnedgang - er det igen tid til at slappe af, 
spise osv. Det er blevet nat, før man går til ro efter den sidste 
bøn, som kaldes isha. Det frarådes at være vågen efter isha 
bønnen optaget af sladder og småsnak osv. 

Muslimer opmuntres til at gøre det til en vane at gå tidligt i 
seng og stå tidligt op. Dagen, det vil sige næste morgen, starter 
sædvanligvis før det tidlige morgengry. Bønnen, som siges ved 
nattens afslutning, kaldes tahajjud. Den er ikke obligatorisk, 
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men er en højt prioriteret frivillig bøn. Daggryet er tidspunktet 
for morgenbønnen, som kaldes al-fajr. Frivillige bønner tilrådes 
af klare årsager ikke mellem fajr og solopgang. Så til zuhr, 
middagsbønnen. I perioden mellem fajr og zuhr siges kun to 
frivillige bønner, derudover forventes det, at dette tidsrum 
tilbringes med almindelige hverdagsaktiviteter. 

Iagttages den islamiske institution vedrørende bøn fra en anden 
vinkel, er det interessant at bemærke, hvor velorganiseret, 
disciplineret og omfattende den er. Der er bestemte fælles bøn-
ner, hvor koranrecitationen foregår med høj stemme i en halvt 
syngende tone, som dog ikke er sang, men som har en rytmisk 
tone, der er særlig gennemtrængende. Den hellige Profetsa 
tilrådede, at der burde være en skygge af bedrøvelse i den tone, 
som Koranen reciteres med, dette gør den mere rørende, og 
versenes betydning synker dybere ind i hjertet. Ved andre 
bønner, især de to om eftermiddagen er der ingen højlydt reci-
tation, hvilket passer godt ind i tidsrummets almindelige 
stemning. Selv fuglene afstår fra at synge i de sene eftermid-
dagstimer, og der er en almindelig stilhed i luften, ovenover 
larmen fra det normale arbejde. Bønnerne om morgenen, efter 
solnedgang og ved nattens komme er alle karakteriseret ved re-
citation af koranversene i en syngende tone. 

Bønnen kan yderligere deles ind i to kategorier. Ligesom den 
fælles bøn er vigtig, er den individuelle bøn også højt priori-
teret. Ved den fælles bøn ærer samfundet Gud kollektivt og 
åbenlyst. Ved de individuelle bønner bliver det private under-
streget, og der bør ikke være forsøg på at vise disse bønner for 
andre. Ligeledes udføres den sene nattebøn fuldkommen privat. 
Familiemedlemmerne forsøger at finde deres egne nicher og 
selv mand og hustru prøver at sige deres bønner hver for sig, på 
den måde bliver kommunikation med Gud yderst personligt. 



40 

Det må siges, at de fem daglige fælles bønner som institution 
har fungeret yderst godt i over fjorten hundrede år, til at be-
skytte og bevare denne hellige institution. Moskeerne har 
været grundpillen til at holde denne ædle institution i live. De 
tjener også som uddannelsescentre for unge og ældre, og gen-
nem historien har de spillet en særdeles fremtrædende rolle 
vedrørende religiøs undervisning og vejledning. 

Bedesteder i islam, hvad enten de er til fælles eller individuel 
brug, bliver holdt omhyggeligt rene. Det forventes, at alle tager 
skoene af, før de træder ind sådanne steder. Selvom bedende 
ved enhver bøn skal røre gulvet med sin pande nogle gange for 
en kort periode og andre gange i længere tid er det over-
raskeende, at ingen hudsygdomme er blevet overført fra pande 
til pande i det muslimske samfund. Nogle vil tilskrive dette den 
høje standard af renlighed og andre Guds velsignelse, men dette 
er en fastslået kendsgerning. 

Hvad angår bønnens indhold, er der to typer: 

1. En normal recitation af Koranen og andre bønner, der 
nødvendigvis må foregå på Koranens sprog, som er arabisk. 
Alle bedende forventes at kende betydningen af det, som 
bliver reciteret, ellers berøver de sig selv for det store 
udbytte, de kan drage af en meningsfyldt recitation. At gå i 
detaljer vedrørende indholdet vil gøre diskussionen for 
langvarig, men læsere, som er yderligere interesserede, kan 
altid gå til den relevante litteratur. 

2. Den anden kategori er de individuelle bønner på den bed-
endes eget sprog, hvor man kan bede, som man har lyst. 
Denne kategori er kontroversiel på den måde, at mange 
retslærde ikke tillader en sådan praksis og insisterer på, at 
der kun bliver reciteret i den foreskrevne form uden hensyn 
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til, om den bedende forstår det eller ej. De anerkender dog 
behovet for private og personlige bønner, så derfor foreslår 
de, at man beder på sit eget sprog efter den formelle bøn er 
overstået og ikke under den. Vi ahmadi-muslimer anbefaler 
og praktiserer den førstnævnte måde, det vil sige at bede på 
sit eget sprog, som man har lyst til under den formelle bøn. 

Som vi fuldt ud har vist i det ovenstående, er den islamiske bøn 
en højt udviklet institution, hvor den enkelte pålægges at bede 
fem gange om dagen, både individuelt og sammen med andre. 
Den islamiske bøn spiller således en vigtig rolle i en muslims liv 
og i individets åndelige og moralske udvikling. 

At give ud for Guds sag 
Når vi betragter almisse og andre filantropiske bidrag synes det 
som om, at alle religioner virker for det samme på den ene eller 
anden måde. I nogle religioner er bidrag til Allahs sag institu-
tionaliseret ved at udskrive en klar afgrænset skat. Hos andre er 
det overladt til hver enkelts eget ønske, hvor og hvor meget der 
skal bidrages med. På dette område bliver islams almengyldige 
lære igen tydelig ved at studere dette emne i Koranen og i is-
lams hellige Profetssa traditioner og sædvaner. Emnet er så u-
mådelig stort, at det dækker alle områder af den menneskelige 
interessesfære. 

I islam finder vi både institutionaliserede former for bidrag 
såvel som ikke-institutionaliserede former, hvor deres respek-
tive områder er veldefinerede. Med islam stopper ikke her. Is-
lam nævner alle mulige behov og deres relative betydning. Is-
lam går videre og tilskynder mennesket til at give ud for Allahs 
sag, mens det holder Koranens anvisninger for øje. Den hellige 
Koran er meget klar, når det gælder, hvilke bidrag der 
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accepteres af Allah, og hvilke der vil blive afvist. Dette emne er 
som tidligere nævnt så stort, at en gennemgang af alle aspekter 
ligger uden for denne korte afhandlings ramme. En ting er dog 
sikkert, at denne læres universelle karakter bliver mere og mere 
indlysende, jo mere man forstår dette vigtige emnes inderste 
form og mening. Islam definerer også klart, hvilke områder det 
religiøse bidrag skal bruges på, sådan at det ikke efterlader no-
gen som helst tvivl. 

Hajj 
Et andet eksempel, som demonstrerer de islamiske formaning-
ers almengyldighed vedrørende religionens udøvelse, er ek-
semplet med hajj - pilgrimsfærden. Pilgrimsinstitutionen gen-
findes hos alle verdens religioner, men pilgrimsstederne ligger 
forskellige steder i et eller flere lande. Man finder ikke ét 
bestemt centralt sted, som alle tilhængere af én religion skal 
drage til en gang i livet. Overraskende nok finder vi i islam 
netop et sådant sted i Mekka, hvor muslimer fra hele verden 
forventes at samle sig for at tilbringe cirka ti dage, som helt vies 
til ihukommelse af Gud. Pilgrimmene kommer fra alle lande, 
nationer, racer og i alle aldre. Mænd, kvinder og børn, de sam-
les alle én gang om året til et fantastisk møde, somme tider 
løber antallet op i millioner. Denne store udfoldelse af uni-
versalitet ses ikke andre steder hos andre religioner. Alle disse 
sigtemærker, som således blev rejst på forskellige områder af 
den islamiske lære, peger alle i retning af budskabet om en 
forening af mennesket på jorden under Guds Enhed. 

Pilgrimsfærden er en institution, der kan spores tilbage til 
Abrahamsas tid. Men der er mange klare passager i Koranen, der 
beskriver den som en institution fra tidernes morgen, da Guds 
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første hus blev bygget i Mekka. I gammel tid blev Mekka udtalt 
som Baka, så den hellige Koran henviser til, at det første hus 
blev bygget i Baka og ikke i Mekka. Det bliver også kaldt Bait-
ul-Ateeq eller det allerældste hus. Abrahamas rejste det fra 
ruinerne, som han afdækkede under guddommelig vejledning, 
og Gud havde udvalgt ham til at genopbygge det med hans søn 
Ismaelsas hjælp. Det er det samme sted, hvor han under gud-
dommelig vejledning havde efterladt sin kone Hagar og sin 
spæde søn Ismaelas. Men arbejdet med Guds hus skulle vente, 
indtil Ismaelas voksede op og kunne være til hjælp. De 
arbejdede således begge sammen for at genopbygge huset og 
genoptage pilgrimsinstitutionen. 

Mange riter, som udføres under pilgrimsfærden, har rod i de 
tidlige dage, da Guds hus blev genopbygget, og andre går endnu 
længere tilbage. For eksempel bliver den løben, som foregår 
mellem Safa og Marwah, to små høje nær Guds hus, gjort for at 
mindes Hagars søgen efter tegn på menneskelig tilstedeværelse, 
der kunne hjælpe hende og hendes barn i deres alvorlige 
nødsituation. Det bliver beskrevet, at barnet, urolig af tørstens 
pine, i desperation med sine hæle sparkede i jorden. Der, siges 
det, sprang en kilde frem, som i en eller anden form stadig lø-
ber i dag, og vandet i brønden, der blev skabt senere omkring 
dette sted, bliver anset for at være velsignet. De fleste pil-
grimme, som foretager hajj, har for vane at bringe vand derfra 
til velsignelse af familie og venner. 

Der er andre ritualer og traditioner, som kort bør forklares. 
Under hajj bærer pilgrimmene ikke syet tøj, deres påklædning 
er to løse stykker stoffer. Dette er en yderligere indikation af, at 
denne tradition er fra de ældste tider. Det viser, at hajj-institu-
tionen blev grundlagt, da mennesket endnu ikke havde lært at 
sy klæder. De havde kun lige lært at tildække sig. Derfor ser det 
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ud til, at det er for at mindes disse tidlige folk, som plejede at 
kredse om det første hus, som blev bygget til Guds tilbedelse, i 
dette enkle tøj, at gøre det samme. Barberingen af hovedet er 
igen et vigtigt træk, som også findes som et almengyldigt sym-
bol på hengivelse blandt munke, præster, eneboere og til-
hængere af Vishnu. Dette understreger yderligere dette træks 
almengyldige karakter. Kvinder er undtaget fra barberingen af 
håret, men de skal symbolsk klippe et stykke af som et minde. 
Ligeledes bliver pilgrimmene på de steder, hvor Hazrat Abra-
hamas menes at have ihukommet Gud som en beruset elsker og 
prist Hans ære med højlydt recitation, formanet at gøre det 
samme. 

Faste 
Fasten er en anden form for tilbedelse, der er universel i ver-  
dens religioner. Selvom der er store forskelle vedrørende 
måden at faste på og de hertil knyttede forhold, er den centrale 
idé om faste til stede overalt. Hvor den ikke klart er nævnt, er 
det sandsynligt, at den måske enten er ophørt eller helt er for-
svundet efterhånden gennem en gradvis svækket praksis. Bud-
dhasas eksempel er interessant. Han begyndte sin søgen efter 
sandheden med en hård form for faste, men senere hen siges 
det, at han afstod fra denne praksis, da den havde påvirket hans 
helbred uheldigt. Set i lyset af dette kan man forstå, hvorfor 
han ikke fortsatte, men dette indikerer på ingen måde, at han 
ophørte med at tro på fasten. Det er måske derfor, at nogle 
buddhister her og der stadig overholder en form for faste. 

I islam er fasten en højt udviklet institution, og det er nød-
vendigt at studere den mere dybtgående. Der er to typer af 
formaninger vedrørende fasten. Den ene type vedrører den 
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obligatoriske faste og den anden den frivillige. Den obliga-
toriske faste er endvidere opdelt i to kategorier: 

1. Det er foreskrevet muslimer over hele verden hvert år at 
faste en hel måned. Da denne måned går efter månen, så 
ændrer den sig gennem hele året i forhold til solmånederne. 
Dette skaber en universel balance for de bedende. Nogle 
gange er fasten let i vintermånederne hvad angår dagen i 
forhold til de lange vinternætter, mens i sommer måneder-
ne bliver dagene lange og hårde. Da månemånederne fort-
sætter med at skifte året rundt, får alle muslimer over hele 
verden på den måde nogle perioder med let faste og andre 
med vanskelig faste. 

Fasten i islam begynder overalt ved daggry og slutter ved sol-
nedgang. I denne periode forventes det, at man afholder sig 
fuldstændigt fra al føde og drikke. Det er ikke blot den fysiske 
sult og tørst, som udgør den muslimske faste, men også den 
sene del af natten før fasten starter spiller en væsentlig rolle i 
fasteinstitutionen. Muslimerne vågner op flere timer før daggry 
for at udføre individuel bøn og ihukommelse af Gud. Ligeledes 
bliver den hellige Koran reciteret i ethvert muslimsk hjem 
meget mere end på almindelige dage. En stor del af natten 
bliver således tilbragt med åndelige øvelser, som er den af-
gørende kerne i fasten. 

Udover at afstå fra føde og vand i dagtimerne bliver alle mus-
limer særligt tilskyndet til at holde sig fra tom tale, skænderi og 
stridigheder eller fra al sådan beskæftigelse, som ligger under 
en virkelig troendes værdighed. Ingen hengivelse til fysisk 
glæde er tilladt, selv mand og hustru lever adskilt undtagen det 
tilbørlige menneskelige forhold, der eksisterer mellem alle 
mennesker. I islam er det at skænke almisse og nære omsorg for 
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den fattige så stærkt understreget, at det bliver en del af en 
muslims hverdag. Men når det kommer til ramadan (faste-
måneden) afkræves det af muslimer, at de fordobler deres be-
stræbelser på dette område. Det siges om den hellige Profetsa at 
det at give ud for den fattiges sag var en daglig rutine i hans ad-
færd, som blev sammenlignet med en brise, der aldrig ophørte 
med at bringe trøst og lindring til den trængende. Under rama-
dan berettes det i ahadith - den hellige Profetssa overleveringer, 
at denne brise syntes at tiltage i fart og begyndte at blæse som 
stærke vinde. At skænke almisse og drage omsorg for den fat-
tige lægges der så stærkt vægt på i ramadanen, at det overstiger 
årets øvrige måneder. 

2. Anden obligatorisk faste er meget ofte relateret til at få 
tilgivelse for sine synder af Gud. Dette inkluderer også 
afbrydelsen af den obligatoriske faste. 

Den frivillige faste er så godt indarbejdet, at den bliver en del af 
den retskafne muslims hverdag. Selvom størstedelen af mus-
limer ikke faster ud over den obligatoriske fastemåned, holder 
nogle af dem faste nu og da, især når de har problemer. Da det 
menes, at en fastendes bønner bærer mere frugt, holder nogle 
mennesker yderligere faste for at søge beskyttelse mod deres 
problemer, men nogle gør det alene for at vinde Allahs særlige 
velsignelse. Der er ingen grænse her undtagen den, at islams 
Grundlæggersa stærkt frarådede et helt liv viet til faste. Når 
sådanne tilfælde kom for dagens lys, misbilligede den hellige 
Profetsa denne adfærd og kritiserede en sådan person for at 
forsøge at opnå frelse ved tilsyneladende at tvinge sin vilje 
igennem over for Gud. Han sagde til den pågældende: ’Ved blot 
at udsætte dig selv for problemer eller ubehag vil du ikke blot 
være ude af stand til at behage Gud, men det kan endda være, 
at du pådrager dig Hans vrede’. Han understregede, at en 
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overdrivelse af strenghed sandsynligvis vil føre til, at man 
forsømmer ægtefælle, børn, slægt og venner osv. 

Den hellige Profetsa mindede især en sådan person om vedkom-
mendes pligter i forhold til andre mennesker: ’Gør din pligt 
ligeligt mod Gud så vel som mod Guds skabning’ var rådet. 
Over for nogle, som vedholdende insisterede, tillod han frivillig 
faste kun på samme måde som Davidas fastede. Islams hellige 
Grundlæggersa fortalte, at det var Davids skik at faste hver 
anden dag. Gennem hele sit liv fastede han hver anden dag, 
efter han aflagde sit løfte. Således sagde den hellige Profetsa: ’Jeg 
kan kun tillade dette og ikke mere.’ Institutionen vedrørende 
faste er yderst vigtig, da den udvikler den troende på næsten 
alle områder af det åndelige liv. Blandt andet lærer den troende 
gennem personlig erfaring hvad sult, fattigdom, ensomhed og 
ubehag betyder for de mindre heldige dele af samfundet. At 
afstå fra handlinger, som ellers er tilladte i hverdagen, i rama-
danmåneden spiller en konstruktiv rolle vedrørende foræd-
lingen af den menneskelige karakter. 

Hellig krig 
Hellig krig er et meget væsentligt spørgsmål, som vedrører 
udbredelsen af alle guddommelige budskaber. Det er knyttet til 
selve udbredelsen. Når tilhængere af næsten alle religioner med 
tiden bevæger sig bort fra kilden, er det altid velkendt at bruge 
tvang enten til at holde folk inden for deres religions fold eller 
til at få andre til at konvertere til deres religion. Men ifølge den 
hellige Koran afspejler denne adfærd ikke deres religions hold-
ning til tvang. Ingen religion har nogensinde i dens oprindelse 
tilladt brugen af tvang på nogen måde. I virkeligheden har alle 
religioner været udsat for tvang, og ingen anstrengelser er 
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blevet skyet af deres modstandere for at standse religionernes 
vækst ved deres begyndelse og tilintetgøre dem fuldstændigt. 
Hver gang en ny profet kom, forsøgte modstanderne altid at 
undertrykke hans budskab gennem tvang eller ved ubarm-
hjertig forfølgelse. Det er derfor den mest tragiske ironi, at af 
alle bøger bliver den hellige Koran fremhævet som eksponent 
for brugen af tvang til udbredelse af dens budskab. En endnu 
større tragedie ligger i det faktum, at det er det muslimske 
præsteskab, der selv højlydt fremsætter dette synspunkt og 
åbenlyst tilskriver den hellige Koran dette. 

Man bør huske, at den hellige Koran er den eneste guddomme-
lige bog, som frikender alverdens profeter, uanset hvor og 
hvornår de blev født, for anklagen om tvang i forbindelse med 
deres budskabs udbredelse. Det er således uforståeligt, at Ko-
ranen skulle fremhæve sin hellige Profetsa som forløber for en 
æra af blodsudgydelse i fredens navn og had i Guds kærligheds 
navn. Dette er ikke stedet til at fordybe sig i komplicerede pole-
miske diskussioner, så denne korte indledning burde være til-
strækkelig. Ifølge den hellige Koran kaldes hellig krig for jihad, 
som i virkeligheden er en hellig kamp, der bruger Koranens 
hjælp til at frembringe en åndelig revolution i verden. 

 

 

Kæmp mod dem med dens (Koranens) midler en stor 
kamp. Sura Al-Furqan (25:53) 

Dette er selve Koranens ord, som kaster lys over jihads natur. 
Den skal alene udkæmpes med Koranens midler og Koranens 
budskab. Det at tæmme ens oprørske natur til fuldkommen 
hengivelse til Gud er en anden form for jihad, hvilket ifølge 
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islams hellige Profetsa i virkeligheden er den største jihad. Ved 
hjemkomsten efter et slag siges det, at  Muhammadsa  har udtalt: 

 

 

Vi vender tilbage fra en mindre jihad til en større jihad.6 

Forsvarskrig er selvfølgelig kun tilladt på den betingelse, at 
modstanderne begynder fjendtlighederne og hæver sværdet 
mod et svagt og forsvarsløst folk for at have begået den ene for-
seelse at erklære, at Gud er deres Herre. Alle angrebskrige er i-
følge islam ikke-hellige. 

Liv efter døden 
Spørgsmålet om liv efter døden har altid sat sindene i bevægelse 
hos folk fra alle religioner og til alle tider. Der er også det ate-
istiske synspunkt, der helt afviser muligheden for et liv efter 
døden. De religioner, der tror på liv efter døden, kan opdeles i 
to kategorier. 

1. De, som tror på reinkarnationen af en død persons sjæl til 
en ny menneskelig eller dyrisk eksistens. 

2. De, som tror på en ikke jordisk eksistens efter døden. 

Det ateistiske synspunkt falder uden for denne diskussion. 
Hvad angår den islamiske lære tilhører islam den kategori af re-
ligioner, der fuldkommen afviser alle former for reinkar-
nation. Men de, som tror på en form for tilstand som en åndelig 
eller fysisk form for eksistens har delt sig på mange forskellige 
planer. Inden for enhver religion er forståelsen forskellig.  
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Derfor kan man næsten ikke tilskrive tilhængerne af forskellige 
religioner en bestemt tro, af frygt for at blive modsagt.  

I islam er der forskellige synspunkter hos forskellige grupper 
eller muslimske lærde. Den almindelige forståelse tenderer til 
at opfatte den anden verden som mere lig den fysiske verden 
her på jorden. Opfattelsen af himmel og helvede fremsætter 
konsekvent en materiel opfattelse af det kommende liv frem for 
en åndelig. Himlen er ifølge deres opfattelse en umådelig stor 
have, som bogstavelig talt vrimler med smukke træer, der 
kaster en evig skygge under hvilke floder strømmer. Floderne 
vil være af mælk og honning. Havens træer vil bære frugt, og 
alle de former for frugter, mennesket kan ønske sig, vil være til 
stede på dets befaling. Der vil være kød fra fugle af alle slags; 
det gælder blot om at ønske sig den form for kød, der fore-
trækkes. Kvindelige ledsagere af udsøgt ydre og dannelse vil 
blive skænket de fromme mænd, der vil ikke være begræns-
ninger i deres antal, som vil blive fastsat ud fra deres formåen. 
Så mange de kan klare vil stå til deres rådighed. Hvad vil de 
gøre? Hvordan vil de forholde sig til hinanden? Vil de blive 
frugtsommelige, eller vil de leve et ufrugtbart liv i glæde? Dette 
er alle de underliggende spørgsmål. Glæden, sådan som den op-
fattes, er intens sensuel. Intet arbejde skal udføres, intet arbejde 
går til spilde, ingen bestræbelser skal realiseres. Et fuldkom-
ment liv (hvis et sådant liv kan kaldes fuldkomment) i komplet 
og total magelighed med friheden til overforbrug af mad og 
drikke, da også vin vil flyde tæt ved floderne af mælk og hon-
ning. Ingen frygt for fordøjelsesvanskeligheder eller beruselse. 
Lænet tilbage på himmelske silkepuder og brokade, vil de 
fordrive tiden i evig lyksalighed - men hvilken evig lyksalig-
hed! 
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I islam er der andre, der kategorisk afviser denne naive for-
ståelse af Koranens henvisninger til Paradis, og med mange 
referencer til den hellige Koran understreger de, at Koranen 
blot beskriver en metaforisk verden, som ingen fysisk form har. 
Den hellige Koran understreger i virkeligheden klart, at eksi-  
stensen i det kommende liv vil være så forskellig fra alle andre 
kendte livsformer her på jorden, at det vil  overstige den men-
neskelige forestilling at få selv det mindste flygtige glimt af 
virkeligheden i den anden verden. 

 

 

Vi vil rejse jer til en form, hvorom I ikke har den mindste 
viden. Sura al-Waqiah (56:62) 

Dette er Koranens klare erklæring om dette emne. I de senere 
tider fremsatte Ahmadiyya-bevægelsens grundlægger Hazrat 
Mirza Ghulam Ahmadas fra Qadian sit syn på den åndelige 
eksistens over for den fysiske i sin unikke og fremragende af-
handling, som hedder ’The Philosophy of the Teachings of 
Islam’.7 Alle de synspunkter, som fremsættes i bogen, er under-
byggede med henvisninger til Koranen og traditioner af islams 
hellige Grundlægger. En kort redegørelse gennemgås i det følg-
ende. 

Ifølge hans dybtgående studie vil livet i det kommende ikke 
være af fysisk form, men være af åndelig natur, hvoraf vi kun 
kan forestille os visse aspekter. Vi kan ikke præcist afgøre, hvil-
ken form tingene vil tage. Et af de fremtrædende træk i hans 
vision med hensyn til det kommende beskæftiger sig med, at 
sjælen giver fødsel til en anden ny eksistens, som vil have det 
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samme forhold til sjælen, som sjælen har i forhold til vores 
fysiske eksistens her på jorden. Denne fødsel af en sjæl gennem 
sjælen vil forholde sig til den form for liv, vi har levet her på 
jorden. Hvis vort liv tilbringes i hengivelse til Guds vilje og 
ifølge Hans formaninger, vil vore tilbøjeligheder gradvist blive 
forædlede og tilpasset til at nyde åndelige glæder i modsætning 
til fysiske. Inde i sjælen begynder en slags uudviklet sjæl at tage 
form. Nye egenskaber fødes og nye evner opnås, hvori de, som 
er vant til fysiske glæder, ikke finder tilfredsstillelse. Disse nye 
typer af menneskelige væsner kan kun finde tilfredsstillelse i 
deres hjerte. Selvopofrelse i stedet for bemægtigelse af andres 
rettigheder bliver tilfredsstillende. Tilgivelse vinder over hævn, 
og kærlighed uden egoistiske motiver bliver naturligt og er-
statter alle forhold, der har ydre motiver. Man kan således sige, 
at en ny sjæl inde i sjælen er i sigte. 

Alle disse forudsigelser vedrørende sjælens udvikling er slut-
ninger draget af forskellige vers fra den hellige Koran. Al-
ligevel kan fremtidens begivenheder ikke nøjagtigt deter-
mineres. Det kan kun siges, at noget lignende vil finde sted, 
detaljerne ligger uden for den menneskelige forståelses række-
vidde. Der er visse aspekter af det nye liv, som det er nødven-
digt at diskutere. Ideen om helvede og Paradis i islam er fuld-
kommen forskellig fra den gængse opfattelse. Helvede og Para-
dis er ikke to forskellige steder med hver deres tid og rum. I-
følge den hellige Koran dækker Paradis hele universet. ’Hvor 
vil helvede så være?’ spurgte nogle af den hellige Profetssa fæl-
ler. ’Samme sted’ var svaret, ’men I har ikke evner til at forstå 
deres sameksistens.’ Med andre almindelige menneskelige be-
greber: De kan synes at dele tid og rum, men da de i virke-
ligheden tilhører forskellige dimensioner, vil de eksistere sam-
men uden at kollidere og uden at have et indbyrdes forhold til 
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hinanden. Men hvad menes der med den himmelske lyk-
salighed, helvedes ilds tortur. Svaret på dette spørgsmål har den 
forjættede Messias illustreret således: Et menneske, der er 
døden nær af tørst, men ellers er rask, vil få en sådan dyb til-
fredsstillelse af et glas koldt vand, som ikke opnås ved al-
mindelig indtagelse af vand eller ved indtagelse af selv den 
mest indbydende drik. Hvis et menneske er tørstigt såvel som 
sultent, og det behøver en umiddelbar indtagelse af energi, kan 
en klase kølige druer give det en dyb tilfredsstillelse, som ikke 
vil kunne opnås under almindelige omstændigheder. Men for-
udsætningen for disse glæder er et godt helbred. Hvis man fore-
stiller sig et sygt menneske, som har kvalme og kaster den væ-
ske, der er tilbage i maven, op og er på kanten af døden på 
grund af dehydrering, så tilbydes et glas koldt vand eller en 
klase kølige druer, vil blot et glimt af dette skabe en tilstand af 
væmmelse og absolut afsky hos det, for ikke at nævne, hvad der 
sker, hvis det tager imod disse ting. 

Med illustrationer som disse gjorde den forjættede Messiasas det 
klart, at helvede og Paradis kun er relative begreber. En sund 
sjæl, som har udviklet en smag for gode ting, vil, når den 
bringes i nærheden af disse ting som den foretrækker, opnå en 
større glæde end tidligere. Alt hvad et sundt åndeligt menneske 
higede efter var nærhed til Gud og Hans egenskaber og at efter-
ligne de guddommelige dyder. I Paradis vil en sådan sund sjæl 
begynde at se, opfatte og føle nærheden af Guds egenskaber 
som aldrig før. De vil ifølge den forjættede Messiasas ikke blot 
være åndelige værdier, men vil antage evige former og skik-
kelser, som den nyligt fødte åndelige sjæl vil glædes ved med 
hjælp fra den tidligere sjæl, der fungerer som dens legeme. Det-
te vil igen være relativt. Det modsatte vil gælde for helvede i 
den forstand, at en usund sjæl vil skabe et usundt legeme for 
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den kommende nye sjæl. Og de samme faktorer, som vil bringe 
den sunde sjæl glæde, vil være en tortur og en dyb lidelse for 
dette usunde væsen. 

Når vi omtaler sindet eller sjælen i sammenligning med vort 
fysiske legeme, er der så stor forskel mellem deres fysiske natur, 
at det næsten er ufatteligt. Enhver del af legemet er levende og 
pulserer af liv, ikke blot i materiel forstand men også af bevidst-
hed. Enhver partikel i det menneskelige legeme er skænket en 
vis bevidsthed. Videnskaben forsøger at beskrive denne be-
vidsthed med termer som elektroniske frekvenser, men det er 
en meget primitiv måde at beskrive den overordnede bevidst-
hed, underbevidstheden, immunsystemet og andre af menne-
skets uafhængige funktioner, som ligger langt uden for vores 
opfattelsesevner. 

Hvad er så denne bevidsthed? Hvordan kan den defineres og 
forklares. Det ultimative ’jeg’ hos alt levende. Kan vi kalde det 
et ego med psykologiske termer? Men det er aldrig lykkedes for 
en psykolog at definere ego’et. Det er det noget, der i religiøse 
termer bliver beskrevet som sjælen. Der er ingen måde, hvorpå 
vi kan måle afstanden mellem sjælen og det fysiske legeme. 
Sjælen er, selv med vor vageste opfattelse, så usædvanlig og 
forfinet, at den på ingen måde kan sammenlignes med det lege-
me, den befinder sig i. Prøv nu at forstille jer en sjæl, som fødes 
inde i sjælen gennem en periode på billioner af år. Ved afslut-
ningen af en lang periode finder vi en sjæl inde i en sjæl, som 
vil være ligeså usædvanlig som den menneskelige sjæls forhold 
til det menneskelige legeme. Relativt lignende finder dette sted 
også med hensyn til det kommende liv, som også består af to 
tilstande kombineret i en enhed. Den ene tilstand vil med 
relative begreber være som legemet og den anden som sjælen. I 
sammenligning med vores legemer vil vores sjæl fremstå som et 
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legeme i forhold til den netop udviklede eksistens.For yder-
ligere detaljer rådes læserne til at læse hele afhandlingen,7 som 
ikke blot beskæftiger sig med dette emne, men også diskuterer 
nogle andre meget interessante emner, der optager sindene ver-
den over. 

Kort sagt, skaber ethvert individ sit eget helvede eller sit eget 
paradis, og i overensstemmelse med dets egen tilstand vil et-
hvert paradis være forskelligt fra andres, og ethvert helvede vil 
være forskelligt fra andres, selvom de synes at befinde sig i sam-
me tid og rum i ikke-fysiske dimensioner. 

Hvad sker der med menneskets sjæl i perioden mellem dens 
fysiske død og dens genopstandelse på dommedag? Det siges, at 
den hellige Profetsa har sagt, at efter vores død vil et vindue 
åbne sig i graven; for de fromme mennesker vil et vindue til 
Paradis åbne sig, og for de syndige åbner et vindue sig mod 
helvede. Men hvis vi åbner en grav, vil vi ikke finde nogen 
vinduer! At forstå disse ord i bogstavelig forstand vil ikke give 
den sande forståelse af dette emne. Det er umuligt, at den hel-
lige Profetsa skulle misinformere os, derfor må det siges, at han 
talte i billedsprog. Hvis det ikke forholdt sig sådan, ville vi, 
hver gang vi åbnede en grav, finde vinduer, der enten åbnede 
sig mod helvede eller lod den vellugtende og behagelige duft af 
Paradis strømme ind. Men vi er ikke vidner til noget af dette. 
Hvad betyder den hellige Profetssa ord så? 

Graven skal forstås som en tilstand mellem dette liv og det 
kommende. Der vil det åndelige liv udvikle sig gradvist gennem 
mange stadier, indtil det når sin ultimative bestemmelse. Da vil 
en trompet lyde på Allahs befaling, og den endelige åndelige 
skikkelse vil tage form. I den mellemliggende periode vil 
forskellige sjæle gennemgå noget, der har lighed med Paradis 
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eller helvede, før de når deres endelige fuldkomne stadie, 
formet og rede til at blive rejst til en fuldkommen forandret 
skikkelse. Koranen illustrerer smukt denne opfattelse: 

 

Jeres første skabelse og jeres anden skabelse vil være 
identiske.  Sura Luqman (31:29) 

Ved refleksion vedrørende et barns fødsel af en enkelt celle, 
kan man finde følgende udsagn i Koranen: 

 

Se hvordan Gud giver jer forskellige former i livmoderen.               
Sura Al-Imran (3:7) 

Dette emne knytter sig til de to former for skabelser, som er 
nævnt ovenfor. Tag for eksempel tilfældet med børn, som har 
medfødte lidelser. De bliver ikke pludseligt ramt af lidelser ved 
fødselstidspunktet, de udvikler derimod gradvist en tilstand af 
sygdom, der er fremadskridende, og som starter på fosterstadiet. 
På samme måde vil sjælen hos et menneske, der er åndeligt sygt 
på dette fosterstadie før dens endelige genopstandelse på dom-
medag, lide af noget, der ligner helvede og vil forblive i en til-
stand af ubehag i den mellemliggende periode, som et usundt 
barn i sin moders mave. Et sundt barns tilstand er fuldkommen 
anderledes, selv dets sparken glæder moderen. 

Spørgsmålet der rejser sig nu er: Vil sjælen også udvikle sig, 
ligesom barnet gør i moderens mave, og vil den gennemgå alle 
disse stadier? Svaret på dette kan findes i det samme koranvers: 
’Ma khalakakum wa ma basukum illa ka nafsin wahidin’ - ”jeres 
første skabelse og jeres anden skabelse vil være identiske.” For 
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at forstå den anden skabelse må vi forstå, hvorledes et barn 
udvikler sig i livmoderen. Denne udvikling tager tilsynelad-
ende kun ni måneder, mens skabelsen af liv strækker sig over 
billioner af år. Barnet passerer næsten alle disse stadier af livets 
udvikling lige fra begyndelsen af det zoologiske liv. Fra 
graviditetens begyndelse til dens kulmination ni måneder 
senere afspejler barnets udvikling alle disse skabelsesstadier. 
Med andre ord bliver alle faser af evolutionen gentaget i de ni 
måneder, en efter en, med en sådan fart, at det overgår vore 
forestillinger. Det holder alle stadier af evolutionens system i 
live og viser et billede af det. 

Skabelsen af liv undergik en lang periode af udvikling for at nå 
den form, vi er vidner til i ni måneder. Det kaster lys over det 
faktum, at vores første skabelse foregik over en lang periode, og 
vores anden skabelse vil også foregå over en lang periode. Ved 
at studere disse ni måneder kan vi lære noget om livets historie 
i de billioner af år og også noget om sjælenes udvikling i den 
kommende verden. Det er måske sikkert at udlede, at den tid 
det tog fra livets første begyndelse til menneskets endelige 
skabelse, måske vil være nødvendig endnu engang for at 
udvikle sjælen efter døden. Til støtte for denne argumentation 
erklærer Koranen bestemt, at når sjælene er genopstået, vil de 
tale til hinanden, mens de prøver at afgøre, hvor længe de var 
på jorden. Nogle vil sige: ’Vi var der for en dag’ mens andre vil 
sige: ’Mindre end en dag’. Allah vil da sige: ’Nej selv det er ikke 
korrekt.’ Med andre ord, Allah vil sige at: ’I var på jorden i 
langt mindre tid end I tror.’ I virkeligheden vil et livs forløb 
være det samme en lille del af dagen, hvilket vil være det 
forhold den genopståede sjæl vil have til hele sit tidligere liv. Jo 
længere væk noget er, jo mindre synes det. Vores barndom 
virker som en oplevelse, der varede nogle få sekunder. Jo større 
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afstanden er til stjernerne, jo mindre synes de. Det Allah prøver 
på at fortælle os er, at vi ikke vil blive dømt, dagen efter vi dør. 
Dommen vil derimod finde sted i en så fjern fremtid, at vores 
tidligere liv forekommer os som få sekunder, som et lille punkt 
langt borte. 

Kort sagt, menneskets genopstandelse bliver beskrevet som en 
forandring der ikke kan forudses og som en begivenhed, der er 
lige så sikker som dets eksistens her på jorden. Alle disse emner 
er detaljeret beskrevet i den hellige Koran. 

Forudbestemmelse og den frie vilje 
Skæbnen er et emne, der er meget kompliceret, og som er 
blevet debatteret gennem tiderne af filosoffer og teologer. I 
næsten alle religioner er der nogle henvisninger til skæbnens 
natur. 

Vi kan opdele dem, der tror på skæbnen, i to kategorier. De 
med den almindeligt udbredte tro på skæbnen, som beskriver 
den som en beskrivelse fra Gud om alt stort og småt. Dette 
synspunkt er populært hos nogle gådefulde sufisekter, som 
lever adskilt fra almindelige folk. De hævder, at mennesket 
ikke har nogen kontrol over noget som helst. Alt er forud-
bestemt. På den måde er alt, hvad der sker, en udfoldelse af 
skæbnens store plan, som kun kendes af Gud. Dette er en meget 
problematisk opfattelse af altings plan og fører uundgåeligt til 
spørgsmålet om forbrydelse og straf, afstraffelse og belønning. 
Hvis mennesket ikke har noget valg, så bør det hverken straffes 
eller belønnes for sine handlinger. Den anden kategori er en tro 
på det frie valg, hvor skæbnen praktisk talt ikke spiller nogen 
rolle i menneskets beslutninger og handlinger. 
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Under diskussionen af skæbnen trænger et andet vigtigt filo-
sofisk spørgsmål sig på, som tilføjer yderligere komplikationer, 
og det er spørgsmålet om forudviden. Hvilket forhold har Guds 
forudviden til de ting, som vil ske? Svaret på dette spørgsmål er 
blevet temmeligt vagt behandlet af begge parter i debatten. Vi 
vil ikke gå ind i en længere diskussion for at sammenholde ar-
gumenterne hos tilhængere og modstandere af skæbnen, men 
vil blot forsøge at fremlægge det islamiske synspunkt. 

Der er mange slags skæbne, som hver især spiller deres egen 
rolle i deres respektive sfærer, idet de arbejder samtidigt. Na-
turens love regerer suverænt, og ingen er hævet over deres ind-
flydelse. Dette er tingenes generelle plan, som kan kaldes for 
skæbnen i dens bredeste forstand. Den, der følger naturens love 
med en indgående forståelse af dem, vil opnå en fordel i forhold 
til dem, som ikke besidder en sådan forståelse. Sådanne folks 
skæbne vil altid være gunstig, og de vil skabe et bedre liv for sig 
selv. Men ingen er prædestineret til at tilhøre en bestemt grup-
pering med hensyn til, om de er på den rigtige eller forkerte 
side af naturens love. 

Der var en tid før renæssancen i Europa, da Orientens mus-
limske verden var langt mere avanceret i deres forståelse af 
naturens love. Muslimerne befandt sig konsekvent i en posi-
tion, hvor de kunne drage fordele af denne viden. Senere, da 
dette fordomsfrie studie af naturen flyttede til vesten, ind-
varslede det et nyt lys af viden i vesten, mens østen begyndte at 
synke hen i en lang mørk nats ønsketænkning, overtro og 
drømme. Dette er selvfølgelig skæbnen, men af en anden type. 
Den eneste lov, som er prædetermineret i forhold til denne 
skæbne, er den uforanderlige befaling, at den, som fordomsfrit 
studerer naturens love og tillader sig selv at blive ført, hvorhen 
disse naturlove vil føre ham, vil træde ind på en evig frem-
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skridts vej. Dette er den generelle og almene kategorisering af 
skæbnen, som overgår alt, undtagen skæbnens love i forhold til 
religion. 

Før diskussionen om skæbnens forhold til religion tages op, bør 
vi yderligere undersøge nogle områder inden for denne univer-
selle forudbestemmelse i naturens love. I større global sammen-
hæng udviser de nogle prædeterministiske træk, men af en 
anden slags end almindeligvis forstået. I denne forstand taler vi 
om sådanne sæsonmæssige eller periodiske ændringer i de 
atmosfæriske balancer, som udgør et meget kompliceret øko-
system, hvor selv fjerne begivenheder, såsom solpletter, spiller 
en rolle. På samme måde forårsager meteorstormen fra planeter 
visse ændringer, som kommer til udtryk på jorden gennem 
tilsvarende ændringer i vejrforhold, klima osv. Disse større på-
virkninger sammen med periodiske forandringer i klimaet (som 
er forårsaget af forskellige faktorer, hvoraf mange endnu ikke 
kan fastslås med bestemthed) forårsager somme tider små ænd-
ringer i vegetationens vækstmønstre og i dyrelivet på jorden. 
Igen er der faktorer, som er ansvarlige for tørke eller klima-
ændringer fra en del af jorden til en anden. Istider og global op-
varmning skiftevis er blot nogle følger af forskellige kosmiske 
påvirkninger. Disse større påvirkninger virker imidlertidig ikke 
specielt ind på individets liv på jorden, men da de alle er med-
lemmer af homo-sapiens familien, bliver de ifølge den endelige 
konklusion til en vis grad påvirket. 

Der er intet, der tyder på, at det enkelte menneskes liv er for-
udsagt, og at det ikke har et valg eller mulighed for at vælge 
mellem godt og ondt, rigtigt og forkert. Det hellige Koran 
afviser bestemt ideen om tvang og siger klart, at ethvert men-
neske er fri til at vælge mellem godt og ondt: 
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Der skal ikke være tvang vedrørende religionens anlig-
gender.  Sura Al-Baqarah (2:257) 

og: 
 

 

Allah bebyrder ikke en sjæl over dens evne. Den skal 
blive skænket den belønning, den fortjener, og den skal få 
den straf, den pådrager sig. Sura Al-Baqarah (2:287) 

og igen: 

 

Og mennesket vil ikke få andet end det, det stræber efter.            
Sura Al-Najm (53:40) 

I forbindelse med religion er der dog nogle aspekter af skæbne, 
som er forudbestemte og uforanderlige. Der henvises til disse i 
den hellige Koran som Guds sunnah. En af Guds sædvaner er 
den forudsigelse, at Guds sendebud uvægerligt vil sejre, hvad 
enten de accepteres eller ej. Hvis de afvises, er det modstander-
nes plan, som fejler. Profeterne, deres budskaber og mission må 
nødvendigvis sejre, uanset hvor magtfulde deres fjender er - 
nogle få eksempler i menneskets historie er  konfrontationerne 
mellem Mosesas og Farao, mellem Jesusas og hans modstandere 
og mellem Muhammad,sa  og hans fjender. Religionens sejr er 
det, som efterlades som arv efter de fortidige kampe mellem 
profeterne og deres modstandere. Abrahamas og hans tro og de, 
som holdt fast ved ham og hans tro, er fremherskende i verden. 
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Mosesas og de, som ærer ham, Jesusas og hans budskab og Pro-
feten Muhammadsa og det han stod for dominerer næsten hele 
verden. Men der findes ingen, der holder fast ved deres mod-
standeres vej og værdier. Denne skæbne udspiller sig ikke i 
andre konfrontationer mellem mennesker. Den almene regel er 
den, at den stærke vil tilintetgøre den svage. Med hensyn til 
den religiøse skæbne er det det modsatte, som bliver et ubryde-
ligt princip. 

Selvom naturens love løber i et jævnt forløb, og man normalt 
ikke finder undtagelser fra de almene love, men ifølge planen 
for alting udledt fra forskellige koranvers, tilhører naturens 
love, som er os bekendte, forskellige kategorier og sfærer. De 
støder ikke sammen med hinanden inden for deres sfærer, men 
når de står i modsætning til andre love, vil de love, som be-
sidder den største kraft, altid overgå de svage. Selv en lov, som 
har den største og vidtrækkende indflydelse, kan blive over-
vundet indenfor en sfære af en mere magtfuld lov, der mod-
arbejder den. Termodynamiske og elektromagnetiske love kan i 
modsætning til tyngdelovene vinde indenfor et begrænset om-
råde, selvom tyngdelovens indflydelse er langt større og mere 
vidtrækkende. Da menneskets forståelse af naturen udvikler sig 
fra tidsalder til tidsalder, bliver fænomener, der engang blev af-
vist som umulige, tænkelige og genstand for iagttagelse. 

I forlængelse af denne indledning er det således: Hvis Gud, 
ifølge islam, beslutter sig for at velsigne en bestemt af sine 
tjenere særligt med en usædvanlig manifestation af nogle 
skjulte love, bliver sådanne manifestationer betragtet af 
iagttagerne som mirakler og overnaturlige begivenheder. Men 
disse ting sker i henhold til naturens love, som varsomt 
kontrolleres for at frembringe en overraskende effekt. I en 
særlig Guds tjeners liv spiller skæbnen her en særlig rolle. 
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Ligeledes kan skæbnen også forstås i forhold til den genetiske, 
sociale, økonomiske eller ud-dannelsesmæssige baggrund hos 
individet, som synes at være et hjælpeløst produkt af 
omstændigheder. Individets hjælpeløshed danner dets skæbne, 
over hvilken det ikke har nogen kontrol. Det siges således, at 
en rig mands barn fødes med en sølvske i munden. 

De omstændigheder hvortil et menneske fødes, samfundet det 
vokser op i, det daglige spil af tilfældigheder, som spiller en rol-
le i enhvers liv, anslag af såkaldt held eller uheld, ulykkerne 
som man måske undgår eller bliver et bytte for, er alle områder, 
hvor individet har meget lidt valg. Det bør dog ikke forstås så-
dan, at man kan være særlig skydeskive for sådanne begiven-
heder eller ulykker, som spiller en vigtig rolle i skabelsen eller 
ødelæggelsen af et liv. 

Individer, der fødes i hjem, hvor fattigdommen hærger, er langt 
mere tilbøjelige til at blive bytte for småkriminalitet eller end-
da alvorlig kriminalitet. Fattigdom er den mest tvingende årsag 
af alle, som skaber og fremmer kriminalitet. Hvis dette opfattes 
som skæbne, så vil det kaste et sørgeligt lys på Skaberen. Så for 
det første bør det klart forstås, at skæbnen kun er en del af en 
større overordnet plan for alting, som ikke udsteder særlige for-
ordninger for mennesker i udvalgte familier. På et større øko-
nomisk plan må der nødvendigvis være nogle, der er mere 
heldigt stillet end andre med hver deres udgangspunkter. Det 
er fejlagtigt at sige, at de hver for sig blev mærket af skæbnens 
Herre før deres fødsel til at blive det, de er, under visse særlige 
omstændigheder. Alligevel er der andre spørgsmål, der skal 
besvares. Hvordan vil de blive behandlet i forhold til den 
kriminalitet, de har begået i modsætning til dem, der blev født 
til mere velhavende omstændigheder, og som har meget få, om 
overhovedet nogen baggrund, der kunne tilskynde dem til 
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kriminalitet? Hvis forbrydelsen er den samme, skal de så 
behandles ens? Den hellige Koran besvarer dette komplicerede 
spørgsmål i det følgende vers: 

 

Ingen sjæl vil blive bebyrdet over dens evne.  
Sura Al-Baqarah (2:287) 

Dette betyder, at baggrundsfaktorer, sociale og andre faktorer, 
som omgiver et menneske, helt sikkert vil blive taget i betragt-
ning, og det vil blive bedømt i overensstemmelse med dem. I 
Allahs åsyn er det ikke kun forbrydelsen i sig selv, som vil blive 
straffet mekanisk, men alle de forudgående faktorer, som skabte 
forbrydelsen, vil også blive taget i betragtning med det endelige 
resultat, at retfærdigheden vil ske fyldest. Den heldige og den 
uheldige vil ikke blive bedømt med samme strenghed, og mil-
jøet og et menneskes baggrund vil bestemt blive taget i be-
tragtning. Ligeledes vil gode handlinger blive belønnet langt 
mere, hvor det drejer sig om et menneske, hvis forhold højst 
sandsynligt afholder ham fra at gøre godt, end et menneske fra 
miljøer, hvor det at gøre godt er en selvfølge. 

Skæbnen er således et meget kompliceret emne, men da den 
ultimative beslutning ligger i den altvidende, altgodgørende, 
altmagthavende og alvise Guds hænder, vil retfærdighedens 
bud i sandhed sejre gennem den endelige analyse. Der er visse 
områder, hvor mennesket er frit til at udøve sin vilje, hvor det 
kan vælge mellem godt og dårligt, rigtigt og forkert, og for hvil-
ke det vil blive holdt ansvarlig. På den anden side er der 
områder, hvor mennesket ikke har ret meget råderum, og hvor 
det synes at være en brik i et større spil. Den almindelige plan i 
naturen, som omfatter og kontrollerer nationers og folks skæb-
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ner, er et sådant område. Men over for de større forhold står 
det enkelte individ i samfundet totalt hjælpeløst, det har intet 
andet valg end at bevæge sig afsted som et strå, der følger med 
de bølger, som skabes af flodens strøm. 

Skæbnen er et emne, der er meget stort og kompliceret, og det 
kræver en mere vidtgående behandling. Så med disse få antyd-
ninger vil vi bringe denne diskussion til afslutning. 
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Konklusion 
Vi henleder tilhørernes opmærksomhed på den vestlige ver-
dens store uretfærdighed mod islam. Som det ved hjælp af Ko-
ranens lære og den hellige Profetssa formaninger er blevet på-
vist, kan islam kun beskrives som en fredens religion. Den 
dækker alle aspekter af menneskets liv og bringer et budskab af 
fred til sine tilhængere angående forholdet til deres med-
mennesker såvel som deres forhold til Gud. Uden fordomme 
eller frygt for modsigelse kan vi hævde, at ingen anden religion 
lægger så stor vægt på fred eller blot en brøkdel af den, som 
islam gør. Selvom mange religioners tilhængere vil hævde det 
samme, så taler vi om erklæringer, som bør være baseret på ind-
holdet af de guddommelige skrifters formaninger. Dog, hvis en-
hver religion lægger samme vægt på fredens rolle i de menne-
skelige forhold, er det en yderst velkommen gestus, som vi 
bifalder, og på hvilken det er muligt at bygge et håb for menne-
skehedens fremtid. I et sådant tilfælde bør det være det re-
ligiøse lederskabs største ansvar i alle religioner at udbrede 
fredens dyrebare budskab, som er så nødvendigt for menneske-
heden i dag. 

Det er dog tragisk, at selv islams tilhængere præsenterer islam 
som en trussel mod international fred ved at promovere terror-
isme i Guds navn og i islams hellige Profetssa navn, han, som 
selv var et levende billede på fred. Hvis vesten præsenterer 
islam som en terrorens religion, der fornægter grundlæggende 
menneskerettigheder, er fejlen ikke alene vestens. Den deles 
langt hen ad vejen, for at sige det mildt, af forskellige mus-
limske gruppers præsteskaber. At tale om religiøs overlegenhed 
på alle andre områder af den menneskelige interessesfære og 
samtidig fortsætte med eftertrykkeligt at fastholde, at islam 
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fornægter den internationalt accepterede opfattelse af menne-
skerettigheder, er i sig selv nok til at skæmme islams image. 

Uanset om andre religioners guddommelige skrifter har fremsat 
idealet om universel fred eller ej, kan det uden fare for 
modsigelser siges, at alle religioner synes at hælde mod et så-
dant ideal. Dette lægger fundamentet for fælles bestræbelser fra 
verdens religiøse lederes side til at arbejde sammen for verdens-
freden. I stedet for at fremhæve vore forskelle vil det være langt 
mere tilrådeligt og fordelagtigt, hvis de religiøse ledere satte 
fokus på punkter, der er enighed om. Dette, er vi sikre på, vil 
blive accepteret som bindende faktorer mellem alle religiøse 
grupperinger. Dette kunne få til følge, at hele den menneske-
lige race blev ført sammen på tværs af lande, tro og farve. Hvis 
religionerne ikke påtager sig denne opgave, er der ingen, som 
kan gøre det, fordi det er den eneste kraft, der kan overskride 
nationale, geografiske og racemæssige barrierer. 

Med denne indtrængende appel til verdens religiøse ledere vil 
vi afslutte denne korte forelæsning med vore bedste håb. At 
søge efter fred er et spørgsmål om menneskelig overlevelse og 
bør derfor ikke tages for let. 
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Noter 
 1) Det danske bibelselskab, København 1959 
  

2) Denne forelæsning er udgivet på engelsk: Hazrat Mirza Tahir 
Ahmad: Revelation, Rationality, Knowledge  & Truth, 1998, 
Islams International Publications Limited. 
 

 3) ’Taarikh-i-Hamdaan Dailami’ Baab-ul-Kaaf. 
  Se Pocket book side 854 af Malik Abdur Rehman Khadim, 6. 
udgave i 1952 

 
 4) Oversat fra urdu: ’Tohfa Qaisatiya’ p. 256, Roohani Khazain 
(Åndelige skatte), vol. 12, Unwin Brothers, Gresham Press, Old 
Woking, Surrey, 1984 
 
 5) Oversat fra urdu: ’Tohfa Qaisatiya’ p. 259, Roohani Khazain 
(Åndelige skatte), vol. 12, Unwin Brothers, Gresham Press, Old 
Woking, Surrey, 1984 
 
 6) ’Kashful Muhjub’ af Ali bin Osman Hajveri (døde mellem 
481-500 efter hijra) s. 213 og ’Al-Kashshaaf’ af Allama Zamakh-
shari (døde 528 efter hijra) del 3 s. 173 inklusiv fodnoter under 
kommentarer til Sura Al-Hajj vers 78. Udgivet af Dar-ul-Kitaab 
Al-Arabi Beirut, Lubnan.  
 
 7) The Philosophy of the Teachings of Islam, Hazrat Mirza 
Ghulam Ahmad, The London Mosque, 1979, oversat til dansk 
( Islams lære og filosofi ) 
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An Elementary Study of Islam 
By: Hazrat Mirza Tahir Ahmad  

Danish translation 

 
This book is a brief introduction of the five fundamental articles of the Islamic 
faith. The articles on which all Muslims believe in are: Unity in God, Angels, 
Prophets, Holy Books and Life after Death. 

Throughout the book, author emphasises the areas of similarities between Islam 
and other religions. He shows how religious teachings evolved through the ages 
culminating in the comolite, perfect and universal teachings of Islam. 
 
The author further argues that it is this universal nature of islam which renders 
it the religion capable of uniting people from all the nations of the world under 
one banner of peace and submission. 

 


